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Beste Schellenaar,
Na een geslaagde jaarmarkt is de herfst echt in het land. De
medewerkers van de groendienst zuigen machinaal het
bladafval op. Daarnaast staan er ongeveer 75 bladkorven in
onze gemeente. Enkel bladeren van het openbaar domein kunnen inwoners hierin verzamelen.

raad bestaat uit leden van het schepencollege, een afgevaardigde
van elke politieke fractie in de gemeenteraad, een afgevaardigde
van de scholen, van de mina-raad, seniorenadviesraad, jeugdraad
en cultuurraad. Ook de politie is hierbij aanwezig. Deze werkwijze
zorgt voor een brede betrokkenheid en inspraak.

Helaas vinden we er ook ander afval in. Daardoor kan dit groenafval niet meer worden verwerkt. Als deze praktijk zich herhaalt,
zal het uitzetten van de bladmanden helaas stoppen.

Buurtinformatienetwerk
Het eerste BuurtInformatieNetwerk, kortweg BIN, van de Rupelstreek startte in Schelle. BIN Kapelom bestaat ondertussen ongeveer 15 jaar. Op dit moment zijn er in Schelle vijf BIN’s actief.
Het is de ambitie om alle wijken in een BIN onder te brengen.

Als de eerste sneeuwvlokken neerdalen moet, volgens het
politiereglement, iedereen het voetpad en fietspad aan zijn
woning sneeuwvrij maken. Op pagina 5 lees je hoe ons bestuur
inzet op het sneeuwvrij maken van de wegen.
Financiële planning
Uit de resultaten van de bevolkingsbevraging (juni 2019) kwamen
verkeersveiligheid, het nethouden van straten en behoud van de
groene open ruimte als belangrijkste thema’s waar de gemeente
moet op inzetten naar boven. Een samenvatting van de resultaten
lees je van pagina 6 tot en met 10. Deze informatie vormt samen
met een omgevingsanalyse de basis voor het meerjarenplan.
De komende twee maanden gaat de beleidsenergie maximaal
naar het opstellen van de begrotingen voor de gemeente, het
Autonoom Gemeentebedrijf, de politiezone, de brandweerzone,
Ivebica en samenwerkingsverbanden zoals toerisme, Igean, erfgoed, ..
Het uitzetten van de financiële planning voor de periode tot
en met 2025 is geen gemakkelijke oefening. Het uitganspunt
blijft de twee grote belastingen, nl. de personenbelasting en de
opcentiemen op de onroerende voorheffing (grondbelasting),
globaal niet te laten stijgen.
Financieel zijn we een gezonde gemeente. Studies bewijzen dit
telkens opnieuw. De beleidsintenties worden voorgelegd en
besproken met de diverse commissies zoals de verkeersadviesraad, jeugdraad, seniorenraad, milieu- en natuurraad, lokale
economie, ….
De inhoud van het toekomstige beleid dragen we uit via onze
gemeentelijke communicatiekanalen zoals het infoblad, de
website, facebook en persberichten. Over grotere projecten
zoals de invulling van de Electrabelsite en het Dorpshart 20202030 raadplegen we de bevolking nog.
Adviesraden
Schelle heeft voor meerdere beleidsdomeinen adviesraden.
Naast politici zetelen hier verenigingen in die werkzaam zijn in
het specifieke beleidsdomein. In elke raad kunnen vijf geïnteresseerde burgers zetelen. Dit geeft vorm aan burgerparticipatie.
Deze aanpak zorgt voor een brede openbaarheid, inspiratie en
controle. Het overstijgt de beperktheid van louter politiek samengestelde en bezoldigde raden. Een voorbeeld: de verkeersadvies-
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In twee zones bestaat er nog geen BIN-werking: in de brede zone
van de Tolhuisstraat en rond de Consciencestraat-Rubensstraat.
Volgens een ministeriële omzendbrief moet het initiatief om een
BIN op te richten uitgaan van de bewoners. Ons bestuur ondersteunt elk initiatief graag zodat heel onze gemeente afgedekt is
met een BIN. Dit zou vrij uniek zijn. De nieuwe korpschef wil deze
vorm van samenwerking tussen bewoners, politie en bestuur extra
ondersteunen. Wat een BIN-werking inhoudt, lees je op pagina 12.
Hondenweiden
De bewoners van de Azaleastraat engageerden zich om een
nieuwe hondenweide te realiseren. Het nodige materiaal levert
de gemeente. Een mooie samenwerking!
Rond de geplande hondenweide in de Tuinlei voorzien we een
groene gordel als afscheiding naar de weide van de koeien en
schapen. De beplanting is voorzien voor het komende plantseizoen. Samen met de hondenweide aan de Kapelstraat hebben
we dan drie locaties waar de honden hun baasjes mee naar toe
kunnen nemen waardoor ook de sociale contacten versterken.
Vergroening
De extra vergroening aan de hondenweide in de Tuinlei sluit
bovendien mooi aan bij de omgeving. Eind vorig jaar werd een
bos van 1 hectare aangeplant tussen het Kerkebos en de Tuinlei.
In maart plantten de schoolkinderen nog 1 hectare bos aan in uitbreiding van het Berrenheibos. De uiteindelijke betrachting is om
het Berrenheibos over een tijdspanne van maximum tien jaar te
laten uitgroeien tot een natuurgebied van zo’n 22 hectare.
Dit alles maakt een cruciaal onderdeel uit van het ambitieuze
streefdoel om in Schelle 70 hectare bos en natuur of één tiende
van het grondgebied te realiseren. Zoals elk jaar worden kapotte
bomen vervangen. Het bomenbestand blijft zo minstens op
peil. Waar kan wordt er verder uitgebreid.
Aan het einde van de zomer stond in de Tuinlei een hectare zonnebloemen in bloei. Een prachtig plaatje om voorbij te fietsen en
te wandelen. De Schellenaar ging ook enthousiast in op het
aanbod om de bloemen te komen plukken en er thuis, op school
of op het werk verder van te genieten.
Op plekken met groene verbindingen, zoals de Tuinlei en Oude
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Bosstraat, werd amberkleurige verlichting geplaatst. Deze verlichting is immers vleermuizenvriendelijk. We breiden dit nog
verder uit naar tweede deel van de Hulstlei en de Zinkvalstraat.
Gezonde gemeente
Onze gemeente is aangesloten bij LOGO Mechelen wat staat voor
Lokaal Gezondheidsoverleg. Een belangrijk thema is ‘rookvrije
generatie’ dat wil inzetten op een generatie die vrij is van roken.
Ons bestuur sloot zich bij deze gezondheidsactie aan. De
schoolomgevingen en de speeltuin van het park werden ondergebracht in een rookvrije zone. In november start een cursus
met een tabakoloog die mensen begeleidt om het roken af te
leren. We bekijken welke acties we nog kunnen ondernemen
bijvoorbeeld naar sportclubs.
30 km-zones
De voorbije weken werden 30 km-stickers aangebracht in de
reeds bestaande 30 km-zones. Niet alleen droeg deze actie
bij tot een bewustmaking rond de 30 km-zone, maar tevens
resulteerde dit in een sterke vraag om nog meer straten in een
30 km zone onder te brengen. De verkeersadviesraad gaf reeds
een gunstig advies.
Ook uit onze bevolkingsbevraging kwam naar voren dat meer
dan de helft van de inwoners de zone 30 een goede zaak vinden
voor de veiligheid van alle weggebruikers. Zij passen hun snelheid graag aan.
Slopen om te vernieuwen
Op een aantal plaatsen worden woningen gesloopt. Bedoeling
is om verouderde en niet meer of nauwelijks te verduurzamen
woningen te verwerven en af te breken. Zo komen gronden
opnieuw op de markt om er duurzame en toekomstgerichte
ontwikkelingen op gang te brengen.
Een mooi voorbeeld is de sloping van het bedrijfsgebouw en
appartementen in de Frans Cretenlaan. In de loop van de volgende
weken wordt er in insteekweg aangelegd. Deze zal de kans geven
voor de ontwikkeling van acht percelen voor individuele
woningbouw. Daarnaast wordt een architectuurwedstrijd
georganiseerd voor een ontwikkeling van een kwalitatief en
duurzaam groter bouwproject.
Dakisolatie
Gespreid over een zestal grote projecten krijgen stapsgewijs
alle woningen van de Sociale Bouwmaatschappij een degelijk
geïsoleerd dak. Momenteel is fase 4 van de dakisolatiewerken in
uitvoering en dat voor een bedrag van ongeveer 950.000 euro.
Tegen eind 2021 moeten alle woningen geïsoleerd zijn. Berekeningen wijzen uit dat deze dakisolatiewerken goed zijn voor minstens een CO2-uitstootreductie van 300 ton per jaar. Nog meerdere duurzaamheidsmaatregelen liggen op de bestuurstafel.
Geen fusie
Schelle blijft zelfstandig bestaan! Een opluchting. Nochtans
leefde bij meerdere Vlaamse partijen de intentie om een nieuwe

fusie-operatie door te drukken. Nochtans is bestuurskracht
meer dan een aantal inwoners.
Bestuurskracht bouw je op door zorgvuldig gekozen intergemeentelijke samenwerkingsverbanden op te zetten. Die stelling
verdedigde ons bestuur steeds opnieuw. In de periode van de
regeringsonderhandelingen bracht ons bestuur nog een motie
voor het behoud van haar zelfstandigheid. Deze motie werd op
de gemeenteraad enkel voluit gesteund en gestemd door de
meerderheidsfractie.
Bij een fusie zou Schelle de prijs betalen: de belastingen in
Schelle zijn lager dan in de buurgemeenten, de opgebouwde
reserve zou meteen weg zijn, de schulden zouden stijgen, noodzakelijke werken zouden op de lange baan geschoven worden, ...
Op naar 2020
De eindejaarsdagen komen dichterbij. In samenwerking met de
middenstand wordt ook dit jaar LED-feestverlichting aangebracht. Op 27 en 28 december kan je
volop genieten van KlankKleur.
Dinsdagavond 7 januari verwelkomen
we graag alle inwoners op de nieuwjaarsreceptie aan het gemeentehuis.
Dan maken we tijd om samen het glas
te heffen op een nieuw jaar!
Rob Mennes
Uw burgemeester

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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De gemeenteraadsverslagen kan je inkijken op
het gemeentehuis. Op www.schelle.be vind je
de agenda en het verslag van de raadszittingen.
Het audioverslag kan je beluisteren op het
gemeentehuis. Je maakt hiervoor een afspraak:
secretariaat@schelle.be - 03 871 98 31.

m
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Gemeenteraad

Een greep uit de behandelde punten van de voorbije
maanden:
10 september 2019

17 oktober 2019

»» motie behoud zelfstandigheid van kleine gemeenten
en moedig slimme samenwerkingsverbanden aan ter
versterking van de bestuurskracht van gemeenten
»» motie invoering van statiegeld
»» principestemming over de wenselijkheid om bij
intergemeentelijk zwembad ook privésector te
betrekken
»» aansluiting bij initiatief TruStone
»» aangepaste overeenkomst projectnota Tolhuisstraat
»» goedkeuring gemeentebelasting op het slopen,
vervangen of verplaatsen van windmolens
»» aanstelling afgevaardigden GECORO, MiNaraad, verkeersadviesraad, jeugdraad, lokale
ondernemingsraad, mondiale raad, seniorenraad,
landbouwraad en sportraad

»» toelichting bevolkingsbevraging door Public Minds
»» vestigingspremie aan zelfstandigen
»» goedkeuring dotatie voor de dienstjaren 2020-2025 aan
Hulpverleningszone Rivierenland
»» aanpassing prijssubsidiereglement 2019.
»» wijziging aanstelling afgevaardigden voor de lokale
ondernemingsraad
»» aankoop gronden
»» versterken lokaal ecosysteem door hervesting Centaura
cyanus
»» erkenning European Disability Card
»» opstart kinderfiets-bibliotheek
»» fietsdeelsysteem stads- en elektrische fietsen voor
burgers en gemeentepersoneel

Adviesraden

Proficiat aan
onze inwoners

»» Jeugdraad (september): scholenveldloop, dag van
de jeugdbeweging, nieuwe lijst hygiëne controle en
Poerkwaspi aanvraag zaal
»» Sportraad (september): scholenveldloop,
laureatenviering, vorming nieuwe wetgeving vzw,
subsidies en Fun to Run
»» Gecoro (september): bouwproject Nelson
Mandelastraat en Pastorijstraat 60
»» Mondiale raad (september): wereldbuffet, Barfair,
wereldrestaurant, klimaatfestival, Ubuntu festival,
Changemakers Unite, week van de duurzame
gemeente
»» Verkeersadviesraad (september): samenstelling,
mindervalidenparkeerplaats Heidestraat en
Steenwinkestraat, plaatsen spiegel Steenwinkelstraat
77, uitbreiding 30-km zone (Tolhuisstraat,
Laarhofstraat, Frans Cretenlaan, Steenwinkelstraat,
Provinciale Steenweg), project met fiets of te voet
naar scholen
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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.

Van harte proficiat met jullie huwelijk

Jorg Orban en Anarosa D’hertefelt
Freddy De Clercq en Christel Daems
Jonathan Van den Bulck en Tinneke Krouwer
Werner Van Roy en Anja De Graeve
Kevin De Wachter en Kelly De Mayer
Jelco Van Belle en Cara Vermeulen
Thomas Smits en Lindsy Devos
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Winterweer: strooidienst
Bij winterweer (vorst, sneeuw, ijzel) zorgen de medewerkers van de technische dienst dat de gemeentelijke
hoofdwegen ijs- en sneeuwvrij blijven. We volgen de weersverwachtingen op de voet om in te schatten of
preventief strooien nodig is.
Het gemeentebestuur benadrukt dat het bij zwaar
winterweer onmogelijk is om overal tegelijk te strooien.
We werken daarbij volgens een prioriteitenlijst. Op de
gemeentelijke website vind je welke straten altijd eerst
gestrooid worden bij extreme weeromstandigheden en
zoutschaarste.
Sneeuw borstelen
De fietspaden worden zo snel mogelijk geborsteld. Op
weinig gebruikte straten heeft strooien veel minder effect.
Het strooizout geraakt moeilijker met de sneeuw of het
ijzel vermengd, wat belangrijk is om snel te smelten.
Strooizout helpt bovendien niet meer als de temperatuur
lager zakt dan -10 graden.

Borstelen is op deze plaatsen het meest afdoende en
enige middel en dit enkel bij verse sneeuwval of wanneer
het begint te dooien. Platgereden sneeuw en ijs kan niet
afgeborsteld worden. Strooizout is ook slecht voor de
beplanting.
Volgens het politiereglement moet iedereen het voetpad
en fietspad aan zijn woning sneeuwvrij maken.
Opgelet: Om schade aan de fietspaden in de
Steenwinkelstraat en Tuinlei te vermijden, mag er ook deze
winter niet met zout op gestrooid worden. De technische
dienst borstelt deze fietspaden. Ook voor inwoners is het
verboden om zout te strooien op deze fietspaden.

Vuurwerk
Vallende bladeren
De medewerkers van de technische dienst
doen hun uiterste best om zo snel mogelijk
de bladeren van het openbaar domein op te
ruimen. De ploeg die gras afrijdt, schakelde
na de jaarmarkt over op het verwijderen van
bladeren.
Er staan ongeveer 75 bladkorven in Schelle.
Inwoners kunnen deze gebruiken om bladeren
te verzamelen van bomen die op het openbaar
domein staan. Deze korven mogen niet gebruikt
worden om bladeren van eigen bomen of ander
tuinafval in te gooien.

Volgens de federale regelgeving mag je in Schelle GEEN
vuurwerk afsteken zonder toelating van de burgemeester.
Enkel indien er een gegronde reden is, kan je minimaal 6
weken vooraf een gemotiveerde aanvraag richten aan het
College van Burgemeester en Schepenen, Fabiolalaan 55,
2627 Schelle met vermelding van:
»» naam en adres van de aanvrager
»» datum, uur en plaats
»» de gelegenheid waarvoor vuurwerk wordt afgeschoten.
Op vuurwerk afsteken zonder toelating staat een boete. Dit
mag dus ook niet op oudejaarsavond en nieuwjaar.

Sluikstort

Na afloop evalueren wij het gebruik van de
bladkorven. De voorbije jaren vonden we er ook
ander afval in. Als dit ongewenst gedrag zich
herhaalt, kan het zijn dat er geen bladkorven meer
worden uitgezet.

Al enkele maanden gooit iemand wekelijks een zak
kattenbakzand weg op straat. Meestal is dit in de
Steenwinkelstraat ter hoogte van de spooroverweg.
Dit gebeurt steeds vroeg in de ochtend. We
gebruiken twee mobiele camera’s om sluikstorters
te identificeren. Maar we kunnen jouw hulp zeker
gebruiken.

milieu@schelle.be - tel. 03 871 98 52

Merk je iets op? Geef dit dan door aan
Politiezone Rupel - 03 443 09 00
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Goed gezegd!

Jullie opvattingen over Schelle? Die kunnen een grote meerwaarde vormen bij besluitvorming de komende
jaren.
Dus trokken we voor het meerjarenplan 2020-2025 voluit de kaart van burgerparticipatie. In juni
organiseerde het onderzoeksbureau Public Minds een eerste bevraging. Via een steekproef stimuleerden we
1400 inwoners boven de 16 jaar om hun mening te geven.
Van de 1400 geselecteerde inwoners namen maar liefst 672 mensen de tijd om de vragenlijst in te vullen.
Dat is 48% van alle geselecteerde inwoners vanaf 16 jaar. 68% vulde de vragenlijst op papier in, de overige
32% online.
Mannen of vrouwen? Jong of iets minder jong? We vinden alle groepen terug onder de deelnemers aan de
bevraging. Met hier en daar een kleine statistische correctie, kunnen we representatieve conclusies trekken
voor alle inwoners van Schelle.

Het is aangenaam
wonen in Schelle
Hoe leefbaar is het in Schelle? We scoren goed. 92% vindt het
aangenaam wonen in onze gemeente. Fijn om te horen!
»» Inwoners wonen hier vooral voor het groene karakter of
omdat ze hier veel mensen kennen.
»» Een grote groep zou Schelle aanbevelen aan vrienden,
kennissen of familie die een nieuwe woonplaats zoeken.
»» Het veiligheidsgevoel is over het algemeen positief, 85%
van jullie laat de woning met een veilig gevoel achter.
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Waardering voor inspanningen om
groene karakter van Schelle te behouden
Het groene karakter dient maximaal behouden te blijven, tenminste dit is wat
97% van onze inwoners aangeeft. Een meerderheid (86%) is het erover eens dat de
gemeente hiervoor voldoende inspanningen doet. 14% beoordeelt de inspanningen
als onvoldoende.
86% vindt dat straten, wegen en pleinen voldoende onderhouden worden. Tot slot
polsten we naar het engagement dat jullie wensen en kunnen opnemen in het
beheersen van water. 86% is bereid waterdoorlatende materiaal te gebruiken in
plaats van harde materialen.

Wat met open
ruimte in Schelle?
Twee op drie wil inzetten op
ruimtebesparende woonverdichting
in het centrum om elders in Schelle
open ruimte te behouden.
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Draagvlak voor auto- en fietsdelen
We verkenden de houding tegenover nieuwe verplaatsingsmanieren zoals auto-en fietsdelen.
27% zou gebruik maken van autodelen, 37% van fietsdelen.

Zwakke weggebruiker
verdient meer plaats
Over het algemeen is een grote groep vrij tevreden over de verkeersveiligheid en het
aanbod openbaar vervoer.
Er moet meer aandacht gaan naar de zwakke weggebruiker, daar is 64% het over eens.
Bij de dagelijkse fietsers ligt dit cijfer nog hoger. 56% is ook effectief bereid de snelheid
aan te passen ten voordele van de veiligheid van de zwakke weggebruiker. 70% is bereid
in functie hiervan de auto iets verderop te parkeren.

PG 8 • I N F O SC H E L L E N OVEM B ER - D EC EM B ER 20 19

R E S U LTAT E N B E VO L K I N G S B E V R A G I N G

Schellenaars vinden een jeugdhuis belangrijk
86% vindt het belangrijk dat Schelle een plaats voorbehoudt voor de jeugd. Uit de bevraging
merken we dat 37% momenteel het jeugdhuis Sjatoo niet kent.

Handelskern
heropleven?
We schotelden de
respondenten de vraag
voor welke maatregelen
belangrijk zijn om (nog)
vaker lokaal te winkelen
en van onze handelskern
een bloeiende kern te
maken. Een combinatie van
ingrepen blijkt noodzakelijk.

Inspraak? Graag!
De helft (49%) van de inwoners praat
graag mee over toekomstplannen van onze
gemeente. Vooral de 35-64-jarigen zijn
vragende partij voor inspraak. De meeste
inwoners willen inspraak via een enquête,
een bewonersplatform/wijkoverleg komt
op de tweede plaats.

Dienstverlening
In het algemeen wordt de dienstverlening geboden door de medewerkers van
de gemeente positief beoordeeld. Heel wat van onze inwoners vinden zowel de
online dienstverlening als het persoonlijk contact belangrijk. Voor 44% is het op
vandaag niet duidelijk tot welke dienst men zich moet richten met een vraag.
De openingsuren zijn voor 56% voldoende ruim.
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Goed geïnformeerd
Een ruime meerderheid is tevreden met de communicatie van het gemeentebestuur. De inwoners vinden het
ook belangrijk dat het gemeentebestuur voldoende informeert. We kunnen groeien in het informeren over
wegenwerken en andere werkzaamheden in de gemeente. 30% ervaart hierover een tekort aan informatie.
Het gemeentelijk infoblad is met voorsprong de favoriete informatiebron van de Schellenaars, dit over alle
leeftijden. 86% van de bewoners wil onder meer via deze weg geïnformeerd worden, gevolgd door de website
(74%) en de gemeentelijke nieuwsbrief via e-mail (62%).
Het infoblad is erg populair, dat merken we ook aan de manier waarop jullie het lezen. 33% van de
respondenten leest het infoblad in detail, 45% leest het infoblad diagonaal en bekijkt sommige artikels.
Een minderheid leest enkel de titels of bekijkt de foto’s. Slechts 11% zegt het infoblad totaal niet te lezen.
Oudere mensen lezen het infoblad grondiger dan de jongere inwoners.

Uitdagingen voor
onze gemeente
Verkeersveiligheid, het nethouden van
straten, pleinen, fiets- en voetpaden en
behoud van de groene open ruimte zijn
thema’s waar volgens jullie de gemeente
prioritair dient op in te zetten.

En nu?

Jouw ideeën geven mee vorm aan het Schelle van de toekomst! Uit deze ruime bevraging blijkt dat de Schellenaar graag in
Schelle woont. Deze resultaten neemt het bestuur mee bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025. Dit plan bevat de
grote beleidslijnen voor de komende jaren, gekoppeld aan een budget.

Meer lezen?

Het uitgebreide rapport met alle resultaten vind je op www.schelle.be (zoek op bevolkingsbevraging).
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JEUGD

Ski- en snowboardkamp
»» maandag 30, dinsdag 31 december 2019 en donderdag 2,
vrijdag 3 januari 2020
»» van 9.30 tot 12 uur, eerste dag aanwezig om 8.45 uur
»» Aspen, Moerelei 123, 2610 Antwerpen
»» voor jongeren geboren tussen 2009 en 2003
»» € 120 voor inwoners Schelle, Niel, Boom, Rumst,
Willebroek en Zwijndrecht, € 145 voor anderen
»» inschrijven: van 4 november tot 13 december
(buiten onze regio start vanaf 18 november)
»» inschrijven: dienst vrije tijd
vrijetijd@schelle.be - 03 870 35 21

Scholenveldloop

Comedy Night
uitverkocht

Op woensdag 25 september liepen veel sportieve kinderen
en volwassenen een jogging of wedstrijd tijdens de
Scholenveldloop. De foto’s kan je bewonderen op de
Facebookpagina van de gemeente Schelle. De uitslagen
vind je op www.schelle.be

Zondag 24 november organiseren de vrijetijdsdiensten
van Schelle en Hemiksem een Comedy Night in Depot
Deluxe. Niemand minder dan Jens Dendoncker en Kamal
Kharmach brengen een toffe en grappige show. Wegens
groot succes, is deze voorstelling reeds uitverkocht!

Cursus kadervorming jeugdwerk gevolgd?
Dan krijg je een deel terugbetaald! Hiervoor moet je 14 jaar zijn en actief zijn in een Schels
jeugdwerkinitiatief of in Schelle wonen.
Enkel cursussen die ingericht zijn door een
jeugdorganisatie erkend door de Afdeling Jeugd en die
een erkenningsnummer hebben, komen in aanmerking.

aanvragen voor kadervorming het budget overschrijdt,
wordt de teruggave voor iedere aanvraag evenredig
verlaagd.

Onder kadervorming wordt verstaan: de pedagogische,
technische en geprogrammeerde vorming en
vervolmaking van kaderleden (leider/leidster, monitor,
animator, bestuursleden) met het oog op de animatie
en begeleiding van kinderen en jongeren.
De cursus moet een minimumduur hebben van 4
uren werkelijke vorming. Indien de kadervorming een
cycluskarakter heeft, moet de werkelijke vormingstijd
ten minste 8 uren bedragen en ten minste 2 uren per
onderdeel.

Een aanvraag vermeldt:
»» naam en zetel van het jeugdwerkinitiatief of
de persoon die het inschrijvingsgeld betaalde
»» adres van de lokalen
»» naam en adres van de verantwoordelijke die
de aanvraag indient
»» naam en adres van de verantwoordelijke die
gemachtigd is gelden te ontvangen
»» bank- en/of postrekeningnummer
»» attest van deelneming met vermelding van
de cursusprijs

De subsidie bedraagt 80% van de werkelijk betaalde
deelnameprijs van erkende cursussen met een
maximum van € 85 voor meerdaagse cursussen en €
25 voor cursussen van één dag of minder. Als het aantal

Breng voor 13 januari 2020 je aanvraag binnen op
de dienst vrije tijd (Sportcomplex Scherpenstein).
vrijetijd@schelle.be - 03 870 35 21
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VEILIGHEID

Hoe werkt het
buurtinformatienetwerk?
Wat?

Een buurtinformatienetwerk, kortweg BIN, is een
samenwerkingsverband tussen de lokale PolitieZone Rupel,
buurtbewoners, handelaars en de gemeente. Zij houden
elkaar op de hoogte van wat er gebeurt in de buurt.
Die uitwisseling van informatie zorgt voor meer sociale
controle en vergroot het veiligheidsgevoel.

Hoe?

»» Je ziet een verdachte situatie of gedrag in de buurt.
»» Je belt de politie op 101.
»» De politie onderzoekt je melding. Ze kan een patrouille
sturen en/of een telefonisch BIN-bericht versturen.
»» Aan BIN-leden wordt gevraagd om extra waakzaam
te zijn, na te kijken of alle ramen en deuren van de
woning nog slotvast zijn, de lichten aan te steken en van
binnenuit de omgeving zo goed mogelijk te observeren.
»» De BIN-leden verwittigen de politie als ze de
verdachte(n) opmerken.
»» De politie kan gericht interventiepatrouilles aansturen
om de verdachte(n) op te sporen.
»» Bij bepaalde situaties in de buurt (bv. een reeks van
inbraken) worden de leden verwittigd en gevraagd om
de nodige waakzaamheid aan de dag te leggen. Dit
gebeurt steeds in overleg met de lokale PolitieZone
Rupel en de BIN-coördinatoren.
»» De politie geeft nuttige informatie via de BINcoördinator door aan de leden.
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Waar?

In Schelle zijn er vijf BIN’s actief: BIN Kapelom (rood),
Boerenhoek (groen), Park - Centrum (geel), Stuyvenberg
(lichtblauw) en het BIN Z Molenberglei - KMO zone (blauw).
Deze BIN’s hebben samen 375 leden.
Er zijn nog een aantal ‘blinde vlekken’ zonder BIN. Op de
kaart zijn dit de grijze delen met arcering. De omgeving
Paepevelden en de Mikman zijn nog onontgonnen gebied.
Hopelijk willen er gemotiveerde mensen mee een BIN
oprichten zodat we de volledige gemeente onder BINdekking kunnen plaatsen.

Wie?

Iedere inwoner vanaf 18 jaar kan gratis lid worden van het
BIN van zijn/haar wijk.
Op www.schelle.be vind je in de rubriek leven en wonen veiligheid een inschrijvingsformulier (of je vult BIN in de
zoekbalk in).
Als er in jouw wijk nog geen BIN actief is, kan je er zelf
één oprichten met ondersteuning van de politie en de
gemeente.

PolitieZone Rupel
pz.rupel.operaties@police.belgium.eu - 03 443 09 00
www.schelle.be - rubriek leven en wonen / veiligheid

NOORD - ZUID

11.11.11 campagne
Changemakers

Dit jaar gaat 11.11.11 met zijn campagne naar het hart
van de organisatie: het zet changemakers van over de
hele wereld op een voetstuk. Waarom? Omdat zij meer
dan ooit onder druk staan en meer dan ooit nodig zijn
om verandering te brengen.
Passy verdedigt met haar organisatie Aidprofen
vrouwenrechten in Congo. Red is met ICSC
pleitbezorger voor een doortastend klimaatbeleid in de
Filipijnen en wereldwijd. Met Radio Maendeleo geeft
Thaïs Congolezen een stem. Deze en andere krachtige
bewegingen en de mensen die hen sterk maken, zet
11.11.11. dit jaar in de schijnwerpers.
Changemakers streven naar een duurzame, leefbare
toekomst waarin iedereen een plaats krijgt. Maar het
wordt hen moeilijk gemaakt. Steeds meer komt de
vrijheid voor meningsuiting onder druk te staan. Net
daarom zijn deze changemakers belangrijker dan ooit.
Ontdek hoopvolle verhalen en getuigenissen op
www.11.be/changemakers!

Faire Cadeaudagen
Zaterdag 7 december van 13 tot 18 uur en zondag 8
december van 10 tot 17 uur is de hal van het gemeentehuis
de perfecte locatie voor iedereen die leuke fairtrade
eindejaarscadeautjes zoekt met een tikkeltje meer!
Heerlijke voedingsproducten, pure fruitsappen, faire
wijnen en mooie unieke gebruiksvoorwerpen, rechtstreeks
aangekocht via de principes van eerlijke handel die de
producenten uit het Zuiden sterke eigen benen geeft.
Op die manier draag je jouw steentje bij tot duurzame
ontwikkeling. Door voor Oxfam Wereldwinkel te kiezen,
laat je bovendien zien dat je rechtvaardige regels voor
de internationale handel wil.
Schenk dit jaar fairtrade-cadeautjes. Zo geef je de
producenten uit het Zuiden ook een reden om te feesten.
Inspiratie vind je in het fairtrademagazine op
www.oxfamwereldwinkels.be/magazine

Steun hun strijd.
Stort op BE30 0000 0000 1111
Ontdek al onze changemakers
op 11.be/changemakers

Wereldrestaurant
11.11.11-Schelle
»» zaterdag 16 november tussen 17 en 22 uur
»» PC Mikman
»» inschrijven: stan.scholiers@skynet.be - 03 887 12 59

Amnesty International
schrijfavond en marathon
Dinsdag 17 december tussen 12.30 en 20 uur gaat de derde
schrijfmarathon in het gemeentehuis van Schelle door.
Voor een tiental geselecteerde zaken kan je vrij komen
schrijven. Je kiest zelf hoeveel brieven en voor wie je
schrijft. Het zijn geen lange brieven. Voor elke case is er
een voorbeeld dat je enkel hoeft over te schrijven.
Amnesty zorgt voor schrijfpapier, pennen en postzegels.
Koekjes , thee, koffie of water staan voor je klaar. Vorig
jaar verdubbelde het aantal deelnemers. We hopen dus
opnieuw op een grote opkomst.
Daarnaast kan je ook op de maandelijkse schrijfavond
je steentje bijdragen. In november is dit op dinsdag 19
november in het gemeentehuis (E. Wilssenszaal inkom via Fabiolalaan) tussen 18.15 en 19.50 uur.
Amnesty International - Maria Van Hoofstat - 0474 29 60 90
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Repair Café geeft
spullen tweede leven

Praktische les wintersnoei
appelaars en perelaars

Zaterdag 14 december organiseert de
gemeente opnieuw een Repair Café in de hal
van het gemeentehuis. Elektriciens, naaisters,
fietsenmakers en messenslijpers staan klaar
om je te helpen bij alle mogelijke reparaties.

Om fruitbomen (zowel hoogstam, halfstam als
laagstam) optimaal te verzorgen is een regelmatige
vormsnoei geen overbodige luxe.
De Velt-afdeling (Vereniging voor Ecologisch Leven en
Tuinieren) Zuid-Antwerpen geeft je de kans om een
deskundige snoeiles mee te maken onder de vorm van een
praktijkles. Elke fruitliefhebber is hartelijk welkom!
»» zaterdag 7 december van 14 tot 16 uur
»» Kelderijlei (slagboom aan natuurgebied), zijstraat
Steenwinkelstraat, ter hoogte van huisnummer 132
»» € 5, Velt- en Natuurpuntleden € 3
»» Inschrijven en info: Francis Mertens - 03 887 15 24

We gooien ontzettend veel weg. Ook voorwerpen
waar bijna niets mis mee is en die na een
eenvoudige reparatie weer bruikbaar zijn. Francis
Mertens, geëngageerde burger: ‘Alles waar wat aan
hapert - kleding, meubels, elektrische apparaten,
fietsen, servies, speelgoed - krijgt in het Repair Café
met hulp van deskundigen een tweede leven.’

Samen afvalberg verkleinen

Via het Repair Café wordt waardevolle praktische
kennis op een plezante manier overgedragen.
Spullen hoeven niet weggegooid te worden wat
de grondstoffen en energie om nieuwe producten
te maken beperkt. Door repareren te promoten
verkleint de gemeente mee de afvalberg.
Buurtbewoners komen ook op een andere manier
met elkaar in contact. Francis Mertens: ‘Als je samen
een fiets, cd-speler of broek repareert, bekijk je
die persoon anders wanneer je hem of haar de
volgende keer op straat tegenkomt. Alle lagen
van de bevolking worden bovendien betrokken
en vormen zo een sociale mix. En wie niets om te
repareren heeft? Die kan ook een kop koffie of thee
komen drinken en een handje toesteken.’
»» zaterdag 14 december,
doorlopend van 14 tot 17 uur
»» gemeentehuis, Fabiolalaan 55, Schelle
»» gratis inkom
»» francismertens@hotmail.com - 0484 50 03 56
»» organisatie: gemeentebestuur Schelle met steun
van Netwerk Bewust Verbruiken
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Ophaling kerstbomen
De gemeentediensten halen op donderdag 10 januari 2020
vanaf 7.30 uur de kerstbomen op.
Leg je kerstboom zonder pot en versiering op een
bereikbare plaats voor je woning.
Je kan uiteraard ook zelf je kerstboom naar het
recyclagepark brengen.

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

MILIEU

Samen verslaan we het
asbestbeest!

Het gemeentebestuur en Igean, in samenwerking met OVAM helpen je graag om veilig en vakkundig
jouw woning asbestveilig te maken door middel van een ophaling aan huis.
Concreet levert Igean plaatzakken, big bags of een container, steeds met twee sets Persoonlijke
BeschermingsMiddelen (PBM’s). Je vult deze dan zelf met asbesthoudend materiaal. Nadien komt Igean de zakken
of container ophalen. Dit project start op 2 november 2019.
Waarom asbest verwijderen?
Asbest is een materiaal dat vroeger veel in de bouwsector gebruikt werd. Het is opgebouwd uit kleine vezels die
u met het blote oog niet kunt zien. Asbestvezels zijn gevaarlijk als ze ingeademd worden.
Asbestvezels komen vrij bij verwering (slijtage en afbrokkelen door blootstelling aan verschillende
weersomstandigheden) of bij bewerking zoals zagen, slopen, slijpen, snijden, schuren, boren of reinigen onder
hoge druk.
Bij hechtgebonden asbest, soms ook wel vast asbest genoemd, zitten de vezels stevig vast in het dragermateriaal.
Enkele typische voorbeelden zijn asbestcementen golfplaten, leien of buizen. Zolang dat asbest in goede staat is
en voorzichtig wordt bewerkt, kan dit veilig verwijderd worden door een particulier.
Voorwaarden: www.igean.be/asbest
Tips: www.ovam.be/omgaan-met-asbest

In september
vrolijkten de
zonnebloeme
n uit
de Tuinlei vele
huiskamers o
p!
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WON EN

Afficheren van huurprijs
Een verhuurder van een woongelegenheid is wettelijk verplicht de gevraagde huurprijs te vermelden
bij elke officiële of publieke mededeling. Op internet, in een advertentieblad of op een affiche
‘te huur’ voor het raam van de woning, moeten steeds de huurprijs en de gemeenschappelijke
kosten vermeld worden.
De bedoeling is om kandidaat-huurders te beschermen
tegen willekeur van eigenaars die de prijs zouden
aanpassen. De huurprijs mag niet worden aangepast
naargelang de kandidaat-huurder die zich aanbiedt.
Alle kandidaten moeten gelijk worden behandeld.

EPC-score

Verder is ook het vermelden van de EPC-score verplicht
bij bekendmakingen in etalages van de makelaar,
advertenties in folders, kranten of online, tv- of radioadvertenties. Op raamaffiches of borden aan de
woongelegenheid is de vermelding van de EPC-score
enkel verplicht als je er extra informatie in opneemt
over de woonindeling zoals het aantal slaapkamers.
Daaruit kunnen kandidaat-huurders bij de keuze van
een nieuwe woning afleiden hoe energiezuinig de
woning is.
Als de verhuurder de huurprijs of de
gemeenschappelijke lasten niet vooraf vermeldt,
riskeert hij een GAS-boete. Een verhuurder die het EPC
niet vermeldt, kan een boete krijgen van het Vlaamse
Energieagentschap.

De gemeente wil extra inzetten op een duidelijke
affichering en gaat hiervoor een sensibiliseringsactie
opzetten. De verhuurders worden aangespoord om
correct te afficheren. Zo worden boetes vermeden en
probeert de gemeente discriminatie op de huurmarkt
te voorkomen.
wonen@schelle.be - 03 871 98 47

Hou je huis gezond
Wist je dat de lucht in je woning meer vervuild kan zijn dan de
buitenlucht? Zonder dat je het beseft, vervuil je de lucht binnen
door allerlei producten te gebruiken of nieuwe materialen
in huis te halen. En dat kan een slechte invloed hebben op je
gezondheid.
Start alvast met deze tips!
»» Rook nooit binnen.
»» Kies zo vaak mogelijk voor producten zonder gevaarsymbool.
»» Vermijd spuitbussen, sprays en pesticiden.
»» Stook zo weinig mogelijk met je kachel of haard.
»» Vermijd wierookstokjes en steek liever geen geurkaarsen aan.

Ga je je huis (her)inrichten?

Of het nu gaat om nieuwe meubels plaatsen, een verfbeurt of een
opknapwerkje: sta even stil bij wat je precies in huis haalt. Veel nieuwe
materialen geven de eerste maanden vluchtige chemische stoffen af.
Voer die af door extra te ventileren en verluchten. Draag indien nodig
beschermende kledij en een mondmasker. Volg altijd de instructies op de
gebruiksaanwijzing van producten.
Ontdek meer tips op www.gezondbinnen.be

PG 1 6 • I N F O SC H E L L E N OVEM B ER - D EC EM B ER 20 19

Rookmelder
verplicht
Vanaf 1 januari 2020 moet
elk huis voorzien zijn van
rookmelders. Minstens één per
verdieping en het liefst ook een
toestel met vaste batterij.
Een rookmelder is het meest
levensreddende middel bij een brand.
Rook brengt je in een diepere slaap
en zo’n luid alarm wekt je. Na drie
minuten kan je niet meer overleven
in een kamer vol rook, dus is het
belangrijk dat je zo snel mogelijk de
woning verlaat.
Kijk op www.hangrookmelders.be
voor tips en info.

ACTIVITEITEN IVEBICA

#Filternofilter
Jongeren-fotografiefestival
Samen met de Koninklijke Fotokring Licht
& Schaduw Hemiksem organiseert IVEBICA
Hemiksem-Schelle-Niel voor het eerst een jongerenfotografie-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. Kom kijken en
ontdek de wereld en de creativiteit van de jongeren
van vandaag.
»» tot en met 15 januari 2020 tijdens de
openingsuren
»» Academie voor Muziek en Woord,
Nijverheidsstraat 27, Hemiksem
»» gratis
»» info: www.ivebica.be of bij de cultuurdienst
(gemeentehuis Schelle)

Lerarenconcert
Over eekhoorns en
potvissen
Een muzikaal verhaal in het thema ‘changemakers’
dat je niet mag missen. Kom met het hele gezin naar
deze familievoorstelling en laat je inspireren door
de leerkrachten van de Academie voor muziek en
woord.
Op deze avond maak je ook kennis met medewerkers van
11.11.11. Deze mensen engageren zich vrijblijvend voor een
organisatie die staat voor het geloof in een betere wereld.
»»
»»
»»
»»

woensdag 6 november, 19 - 20 uur
Depot Deluxe, Nijverheidsstraat 27, Hemiksem
€ 5, -12 jaar € 3, -6 jaar en leerlingen muziekatelier gratis
tickets: www.ivebica.be of bij de cultuurdienst
(gemeentehuis Schelle)

Kerstconcert
Het jeugdkoor en het koor Gaudia Vocale onder leiding
van Cristel de Meulder, gesteund door instrumenten en
ensembles van de academie, brengen je op aangename
wijze dichter bij het naderende kerstfeest. Zo wenst de
academie je zalig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar.

© Unsplash

»» woensdag 18 december, 20 - 21.30 uur
»» Kerk Heilige Familie, Fabiolalaan 11, Schelle
»» tickets enkel aan de kassa: € 5, -12 jaar € 3, -6 jaar gratis

Uitstap Hof Van Busleyden
Ontdek de glorieperiode van Mechelen als hoofdstad
van de Bourgondische Nederlanden. We wandelen langs
iconische plekken en brengen een bezoek aan het Hof Van
Busleyden. Dat 16e-eeuwse prachtige renaissancepaleis
opende in 2018 opnieuw zijn deuren. Het wil een
broedplaats van ideeën en een verzamelplek van zowel
oude als actuele kunst zijn.
»»
»»
»»
»»

donderdag 14 november
Visit Mechelen, Vleeshouwersstraat 6, Mechelen
€ 14 (zonder middaglunch)
inschrijven: www.ivebica.be, in de bib of bij de
cultuurdienst (gemeentehuis Schelle)
»» Carpoolen vanuit Schelle?
Laat het weten via cultuur@ivebica.be of 03 871 98 24.
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ACTIVITEITEN IVEBICA

Koken met zeewier
Zeewier vindt meer en meer haar plaats in
de keuken. Gerechten als zeewierspaghetti,
zeewiersalade en zeewiercrackers zou je in de
toekomst wel eens regelmatig op het menu
kunnen aantreffen.
In deze workshop bespreken we enkele wieren en waar
je ze kan vinden. Daarna gaan we in groepjes aan de
slag om enkele proevertjes te maken. Welke dat zijn is
sterk afhankelijk van het aanbod en daardoor nog een
verrassing.
»»
»»
»»
»»

dinsdag 3 december van 19.30 tot 22.30 uur
intergem. bib, Heuvelstraat 111, Hemiksem
€ 12 / € 10 (inwoners Hemiksem, Schelle en Niel)
inschrijven: www.ivebica.be, in de bib of bij de
cultuurdienst (gemeentehuis Schelle)

Familietheater Boks
Twee personen ontdekken dat ze vastzitten
in een kleine ruimte, een box. Ze raken niet
meer van elkaar af. Er is verwarring, angst en
onwennigheid. Stilaan groeien ze naar mekaar
toe met de nodige spanningen, botsingen en
emoties en het onwennig gewoel ontaardt in
gelach en aanstekelijk amusement.
‘BOKS’ is een fysieke zoektocht naar de ander en naar
samenzijn, met een soundscape die live gecreëerd
wordt. De voorstelling wordt aangeraden voor kinderen
tussen 1,5 en 5 jaar.
»» zaterdag 14 december, om 14.30 uur en 16.30 uur
»» Depot Deluxe, Nijverheidsstraat 27, Hemiksem
»» € 9 / € 6 (-18 j) - € 2 korting per ticket voor leden
Gezinsbond
»» tickets: www.ivebica.be, in de bib of bij de
cultuurdienst (gemeentehuis Schelle)
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ACTIVITEITEN IVEBICA

Maak je eigen winterdecoratie
Met de winter voor de deur
creëren we gezelligheid in huis. In
deze workshop ism Vormingplus
Antwerpen doen we dat zo veel
mogelijk met elementen uit de
natuur: takken, blaadjes, gedroogde
bloemen, … Afhankelijk van je
voorkeur kan je ook lichtjes gebruiken.
De basis van het stuk is een schaal
(al dan niet zelf meegebracht). Veerle
Vanhoolst werkte als floriste en deelt
haar passie en vaardigheden in deze
workshop.

»»
»»
»»
»»

dinsdag 5 november van 19.30 tot 22 uur
intergem. bib, Heuvelstraat 111, Hemiksem
€ 6 (zonder materiaal)
inschrijven: www.ivebica.be, in de bib of bij de cultuurdienst (gemeentehuis Schelle)

Weerwolven - Swaajp
Interactief
improvisatietheater
In deze combinatie van improvisatie en het razend
populaire spel ‘Weerwolven van Wakkerdam’ wordt het
publiek meegenomen naar een klein dorpje waarover
een weerwolvenvloek neergedaald is. ’s Nachts gaan
de weerwolven op jacht om een onschuldige burger te
vermoorden. Overdag proberen de dorpelingen hen samen
met het publiek te ontmaskeren. Maar hoe herken je een
weerwolf en wie is te vertrouwen? Ook voor jongeren vanaf
10 jaar.
»»
»»
»»
»»

vrijdag 13 december, 19.30 uur
Depot Deluxe, Nijverheidsstraat 27, Hemiksem
€ 9 / € 6 (-18 j)
tickets: www.ivebica.be, in de bib of bij de cultuurdienst
(gemeentehuis Schelle)

© Koralique
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IN DE BIB

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. De deelnemers beginnen
met Scratch. Geen voorkennis nodig, wel pc
meebrengen.
De workshops zijn niet bedoeld om te gamen.
Zij helpen wel jongeren met technische interesse
op een speelse manier een stap verder. -12-jarigen
worden best bijgestaan door een ouder.
»» zaterdag 16 november en 14 december van 14
tot 17 uur
»» intergem. bib, Heuvelstraat 111, Hemiksem
»» gratis na verplichte inschrijving:
www.coderdojobelgium.be/nl
»» organisatie IVEBICA Hemiksem-Schelle-Niel
ism CoderDojo Hemiksem

Leeskring
Tara Westover,
Virginia Woolf en
Herlinde Leyssens
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
boekenliefhebbers. In november staat het boek
‘Leerschool’ van Tara Westover centraal, in december
plaatsen we ‘Mrs Dalloway’ van Virginia Woolf in
het voetlicht. In januari lezen en bespreken we
‘Kongokorset’ van Herlinde Leyssens.
»» dinsdag 26 november, 17 december 2019 en 28
januari 2020 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 Schelle)

Verhalenparade
Rupelbib nodigt kinderen tussen 3 en 8 jaar uit om te
komen luisteren naar de verhalen van onze voorlezers.
Zij nemen hen mee in de spannende wereld van het
prentenboek. Daarna is er een gezellig knutselmoment.
Per deelname ontvangen de kinderen een stempel. Met een
volle kaart verdien je een geschenk.
»» intergem. bib, vestiging Hemiksem van 15 tot 16 uur op
woensdag 13 en 27 november, 4 en 18 december
»» intergem. bib, vestiging Niel, van 15 tot 16 uur op
woensdag 20 november en 11 december
»» gratis na verplichte inschrijving: www.ivebica.be, in de
bib of bij de cultuurdienst

© Giulia Bertelli

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.
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Leren werken met een
tablet
Week van de smaak
In de Week van de Smaak verwennen we
bezoekers naar goede gewoonte graag met
een proeverij in de bib van Hemiksem op
woensdag 13 november.
Je wenst bij te blijven, maar de tablet stelt je voor
een raadsel? De bib organiseert een driedelige
cursus tablet waarbij de vrijwilligers van Rupelbib
je helpen om bij te benen. Vereiste voorkennis: een
klein beetje met computer kunnen werken.

Vanaf 14 uur kan je allerlei hapjes degusteren. Ook
dit jaar besteden we extra aandacht aan gezonde
voedingsgewoontes en gezonde voeding. Kom tijdig
langs want op is op!
De kinderen kunnen tussen 14 en 16.30 uur
knutselen. De winnaar trakteren we nog op een
kleine verrassing.

Je brengt zelf je tablet mee en bij niet courante merken
ook graag de handleiding. De cursus is alleen bedoeld voor
mensen met een tablet die werkt onder Android. Het is niet
zinvol om deze cursus te volgen als je een IPad hebt.
Om praktische redenen worden de deelnemers voor de
eerste les in twee groepen verdeeld. Elke groep volgt de
eerste les op een andere datum.
»» vanaf dinsdag 12 OF donderdag 14 november en dinsdag
19 en 26 november, van 9.30 tot 12 uur
»» intergem. bib, Heuvelstraat 111, Hemiksem
»» inschrijven: www.ivebica.be, in de bib of bij de
cultuurdienst (gemeentehuis Schelle)

Internetbankieren
(via app)
In deze workshop leren de vrijwilligers van
Rupelbib je je bankrekeningen te beheren en
overschrijvingen uit te voeren via internet op
je tablet (Android). Dit kan zonder je privégegevens vrij te geven. Veiligheid komt ruim
aan bod.
Je hebt geen kaartlezer of bankkaart nodig.
Breng wel je tablet mee. Indien nodig wordt op
vrijdagvoormiddag nog een oefenmoment voorzien
voor specifieke vragen. Deze workshop is niet voor
mensen met een i-Pad.
»»
»»
»»
»»

donderdag 12 december van 9.30 tot 12 uur
intergem. bib, Heuvelstraat 111, Hemiksem
€2
inschrijven: www.ivebica.be, in de bib of bij de
cultuurdienst (gemeentehuis Schelle)

»»
»»
»»
»»

woensdag 13 november van 14 tot 17 uur
intergem. bib, Heuvelstraat 111, Hemiksem
gratis
inschrijven: www.ivebica.be, in de bib of bij de
cultuurdienst (gemeentehuis Schelle)
»» www.weekvandesmaak.be

Monoloog: Angélique
De weinig nog levende
personen die de
‘Independence’ in toenmalig
Belgisch Congo hebben
meegemaakt, zwijgen
er liever over. In deze
voorstelling doet Angélique
haar verhaal, beschouw het
als een late getuigenis …
Angélique, een ouder wordende vrouw die als jonge
kloosterzuster naar het toen nog ‘Belgisch Congo’ trok
en begin jaren zestig, allesbehalve ongeschonden, eens
terug in België is uitgetreden. Nu zoveel jaren later, leeft
zij met haar hebben en houden, in opvangtehuizen. Een
beklijvende getuigenis.
Theatermonoloog van Erik Vlaminck, met spel en zang
vertolkt door Leen Persijn.
»»
»»
»»
»»

zondag 17 november , 11.30 uur (met broodjeslunch)
intergem. bib, Heuvelstraat 111, Hemiksem
€ 12/ € 9 (-26 jaar)
inschrijven voor 10/11: www.ivebica.be, in de bib of bij de
cultuurdienst (gemeentehuis Schelle)
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Lokale helden: Bert en Frits

Schelle was één van de 95 lokale besturen die deelnam aan de Week van de Duurzame
Gemeente van 18 tot 25 september. In onze gemeente zetten verschillende personen en
organisaties zich in voor een duurzame wereld. Symbolisch stonden dit jaar twee lokale
'helden' van het woonproject van Pegode in de kijker.
Frits Van Hoyhwegen en Bert Roelants werken
voor VZW Pegode. Bert leidt het woonproject in de
buurt van de Frans Cretenlaan waar twaalf mensen
met een verstandelijke beperking verblijven.
Een team van acht mensen zorgt voor 24 uur op 24
uur voor permanentie en ondersteuning. Eén van
deze teamleden is Frits.
Bert: ‘Er zijn nog meer medewerkers maar niet
iedereen wou zichzelf als een duurzame held
zien. Wij vinden dit wel allemaal een fantastisch
initiatief en hopen dat we, door deel te nemen,
ons project beter in de kijker kunnen zetten voor
alle Schellenaren.
Voor ons zijn de echte helden onze bewoners. Die
stomen we klaar om zich volgend jaar kandidaat te
stellen. Tot het zover is vertegenwoordigen wij met
veel plezier hen als held.’

Volwaardig burgerschap

‘Het project richt zich van oorsprong naar één van
de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen: we
streven naar een goede gezondheid en welzijn,’
vertelt Frits. ‘In ons geval specifiek naar mensen
die een beperking hebben. Onze werking is dialoog
gestuurd, persoonsgericht en gebaseerd op een
volwaardig burgerschap.
De kernopdracht van de medewerkers is
ondersteuning bieden, op maat van de cliënt, bij

vragen over alle levensdomeinen. Dit doen we voor
alle twaalf bewoners. We zorgen dat de bewoner de
regie heeft over zijn leven. Daarbij is de medewerker
ook een bruggenbouwer naar de samenleving.’

Verbindingen zoeken

Het is ook in dat laatste waar ze de voorbije jaren
een opmerkelijke ontwikkeling maakten.
Bert: ‘We proberen ons meer te verbinden met
andere mensen in de hoop dat we zo samen sterker
worden om onze bewoners te geven waar ze nood
aan hebben. Ze hebben recht op een volwaardige
plek in de samenleving en daar komen we dan uit
op een andere ontwikkelingsdoelstelling die we
promoten. We zoeken naar gelijkheid voor iedereen,
ook voor mensen met een beperking.
Zo namen we al een aantal initiatieven om
verbinding te maken met onze omgeving.
Onze buren dragen ondertussen ook hun steentje
bij. Eigenlijk zijn zij ook helden, net als onze andere
vrijwilligers die met onze bewoners op vakantie
gaan en onze klusjesman die alles maakt wat wij
kapot doen.
We organiseren ook jaarlijks in juni een zomerbar
waar iedereen welkom is. Want ook dat is Pegode:
duurzaam verbinden. We weten dat er overal wel
mensen zitten die hun schouders mee achter ons
project willen zetten, daarom willen wij met onze
werking in de kijker staan,’ besluit Bert.

Frits Van Hoyhwegen (links) en Bert Roelants (rechts) ondersteunen het woonproject van VZW Pegode in
de buurt van de Frans Cretenlaan. Daar verblijven twaalf mensen met een verstandelijke beperking.
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Gezocht: regiogids
Scheldeland-Oost
Heb je altijd al willen gidsen in de mooie
omgeving van het Scheldeland? De kennis
over de rivieren, het unieke landschap, de
streekgeschiedenis delen met binnen- en
buitenlandse toeristen, lijkt je dat iets? Neem
dan zeker deel aan de bestemmingsopleiding
regiogids Scheldeland-Oost.
Na deze opleiding kan je aan de slag als gids
in de Rupelstreek, Klein-Brabant, Willebroek en
Zwijndrecht. De regio met verschillende parels:
steenbakkerijverleden, streekproducten, kastelen,
forten, sigmagebieden, … - De toelatingsvoorwaarde
is dat je het basisjaar gids/reisleider afgewerkt hebt.
De cursus zal slechts plaatsvinden wanneer er 15
deelnemers zijn.
»» start februari 2020, maandag van 18.30 tot 22 uur en
twee uitstappen op zaterdag (100 lesuren)
»» PIVA-gebouw, Desguinlei 244, Antwerpen, enkele
lessen zullen plaatsvinden in de regio zelf
»» deelname: € 150 en ongeveer € 40 werkingskosten
»» infomoment: woensdag 20 november en donderdag
16 januari, telkens van 19 tot 20 uur
»» info: 03 240 63 80 linne.apers@provincieantwerpen.be
»» inschrijven: www.cvovitant.be

Cursussen Open School
Beter lezen en
schrijven
In de lessen komen lezen, schrijven en getallen
steeds aan bod. De lesgever houdt rekening met
vragen uit de groep. Bijvoorbeeld: een uitstap
plannen, de actualiteit bespreken of verhuizen.
Je kan deelnemen op maandagvoormiddag of
dinsdagavond.

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 berekenen.
Dan ben je welkom 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

Geef eens een streekproduct cadeau!
Verwen je geliefden dit eindejaar met een
streekmandje! Wat dacht je van enkele
streekbieren, aangevuld met overheerlijke
Rupelsteentjes (koekjes), lokale honing of lekkere
Nielse Parels (pralines)?
Toerisme Rupelstreek biedt een ruime keuze aan
streekgebonden producten in een feestelijke
verpakking, en in verschillende prijsklassen. Vooraf
bestellen is aan te raden omdat we met dagverse
producten werken.
Toerisme Rupelstreek vzw, Schommelei 1/3, 2850 Boom
info@toerismerupelstreek.be - 03 880 76 25
www.toerismerupelstreek.be
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JOBBAR+ voor
werkzoekenden 55+
Een team werkzoekende 55+’ers startte
samen met VDAB Mechelen het project
JOBBAR+.
Je krijgt er meer informatie over de VDAB-website
(mijn loopbaan), het opmaken van een goede CV,
het voeren van een goed sollicitatiegesprek, kennis
van de huidige arbeidsmarkt, de knelpuntberoepen
in de regio, gevraagde soft skills, … Bovendien deel je
ervaringen met andere werkzoekende 55+’ers.
Twee keer per maand geven gastsprekers
informatie over specifieke onderwerpen, zijn
er workshops of ontmoetingsmomenten met
werkgevers of VDAB specialisten en JOBBAR+
ambassadeurs.
sandrina.lenaerts@vdab.be - 015 28 15 48

Gezinszorg nodig?
Wanneer huishoudelijke taken zoals koken,
strijken of winkelen te moeilijk worden, staat
gezinszorg OCMW Schelle voor je klaar.
Een team van gemotiveerde en gediplomeerde
verzorgenden staan dagelijks paraat om de
Schellenaar te voorzien van hulp aan huis op maat.
Contacteer vrijblijvend de dienstverantwoordelijke
thuisdiensten OCMW Schelle op 03 871 98 30 of per
mail secretariaat@ocmwschelle.be

Word jij vrijwilliger bij
Toerisme Rupelstreek?
Toerisme Rupelstreek staat in voor de bevordering
van toerisme en recreatie in Boom, Niel, Schelle,
Rumst, Hemiksem en de westrand van Mechelen.
Daarvoor kunnen ze rekenen op een team van
enthousiaste vrijwilligers.
Heb jij interesse in het toeristisch reilen en zeilen in de
Rupelstreek? Zin om mee te werken aan de smikkeltocht,
wil je af en toe het infokantoor bemannen of zet je graag
mee je schouders onder de opening van het toeristische
seizoen? Dan is Toerisme Rupelstreek op zoek naar jou!
Kom vrijblijvend naar het infomoment in het infokantoor
in De Schorre, Schommelei 1/3 in Boom op maandag 20
januari 2020 om 19.30 uur.
inschrijven: info@toerismerupelstreek.be

Sfeervolle
feestverlichting
In samenwerking met de middenstand wordt
opnieuw LED-feestverlichting aangebracht.
Het bestuur dankt: Air Liquide, Apotheek Centrum
Schelle, Burms Johan, Cafe Schuttershof, Familiehof
Bvba, Frituur Mikman, Heide Velden Vzw, Immo De
Laet, Jeniale, kapsalon Van Reeth, Patisserie Lauwers,
Pure Loo, Rehab Axel Boen, Schoonderwoert Bvba,
Scoop en Wijnhandel Thienpont.
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Schelle test BE-Alert!
Bij een noodsituatie in Schelle willen we jou graag
snel verwittigen. Daarbij kan onze gemeente BEAlert gebruiken. Donderdag 3 oktober namen we
deel aan een nationale test.
BE-Alert is een systeem dat je meteen op de hoogte stelt
van een noodsituatie via sms, mail of telefoon. Bij een
groter incident overleggen de veiligheidsdiensten welke
communicatiemiddelen het best worden ingezet om de
bevolking te waarschuwen of aanwijzingen te geven. BEAlert kan dan een optie zijn.
Om een bericht van BE-Alert te ontvangen moet je
geregistreerd zijn. Eind september telden we ongeveer
830 geregistreerde gebruikers. Na een oproep om deel te
nemen aan de nationale test steeg het aantal met een
30-tal inschrijvingen. Een week na de test staat de teller
op 920 gebruikers. In vergelijking met andere gemeenten
scoren we niet slecht. Maar het kan beter!

Schrijf gratis in

Iedereen vanaf 16 jaar kan zich registreren op
www.be-alert.be.
Vul het inschrijvingsformulier zo volledig mogelijk in.
Geen mailadres? Dan kan je een formulier invullen op het
onthaal van het gemeentehuis.

Info rond waardig
levenseinde
Het is belangrijk dat iedereen kort bij huis
informatie kan krijgen over een waardig
levenseinde. Daarom is er voor de Rupelstreek
een LEIF-punt in Aartselaar. LEIF betekent
Levens Einde Informatie Forum.
Wat?

Voor informatie over alle aspecten van het levenseinde,
ook euthanasie, en de Voorafgaande ZorgPlanning.
Je krijgt hulp bij het invullen van wilsverklaringen.

Waar?

Sociaal Huis/OCMW, Kapellestraat 136, Aartselaar

Wanneer?

»» elke tweede maandag van de maand van 16 tot
18.30 uur
»» elke vierde donderdag van de maand van 11 tot
15 uur
»» op afspraak
info@leifaartselaarrupel.be - 0467 09 84 47

Elke dag rekent 1 op 5 Vlamingen op de hulp van
het Rode Kruis
In september trok het Rode Kruis-Niel-Schelle de Lokale Steunactie op gang met een brief naar alle
inwoners. Elke euro gaat rechtstreeks naar hulp in de buurt. Denk maar aan eerstehulpcursussen,
medisch materiaal of vakantiekampen voor maatschappelijk kwetsbare kinderen.
Elke dag gebeurt er wel iets waardoor mensen in jouw buurt dringend hulp of steun nodig hebben.
De Rode Kruisvrijwilligers staan dag en nacht klaar, maar inzet en enthousiasme alleen zijn niet voldoende.
Om snel en efficiënt te kunnen helpen, hebben zij nood aan de juiste hulpmaterialen. En dat kost geld.

Meer dan 13.000 vrijwilligers

Rode Kruis-Vlaanderen telt ondertussen meer dan 13 000 goed opgeleide Rode Kruisvrijwilligers. Ze helpen op
evenementen en staan paraat bij rampen. Daarbovenop geven ze ieder jaar eerstehulp-opleidingen en organiseren
ze sociale activiteiten voor maatschappelijk kwetsbare mensen.
De kans dat je ooit het Rode Kruis nodig hebt, is dus bijzonder groot. Je bent ze vast ergens tegengekomen
afgelopen zomer op één van de vele evenementen en activiteiten waar ze klaar stonden om te helpen.

Mensen in de buurt rekenen op jou

Jouw steun gaat volledig naar de hulp die lokale Rode Kruisvrijwilligers bieden. Mensen in nood help je niet alleen,
daar heb je vrijwilligers én schenkers voor nodig. Jij kan het verschil maken in Niel en Schelle!
Stortingen vanaf € 40 op onze giftenrekening BE67 00179056 0887 geven recht op een fiscaal attest.
Enkel stortingen op deze rekening komen rechtstreeks ten goede van de afdeling Niel-Schelle.
Volg ons op facebook Rode Kruis Niel-Schelle of www.rodekruis.be/afdeling/niel-schelle
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Ophaling grof
huisvuil
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 vooraf
bepaalde kostprijs in functie van de aard en het
volume van de aangeboden fractie. De tarieven
vind je op www.schelle.be.

Herdenking
11 november
Traditiegetrouw houdt het college van
burgemeester en schepenen er aan om
op 11 november de slachtoffers van beide
wereldoorlogen te herdenken. De plechtige
herdenking vindt plaats op maandag 11
november en start met een eucharistieviering in
de St.-Petrus en Pauluskerk om 10 uur.
Aansluitend is er een optocht naar de
gemeentelijke begraafplaats. Aan het
monument van de oorlogsslachtoffers
wordt een korte toespraak gehouden. Het
gemeentebestuur nodigt alle inwoners en
verenigingen uit om deel te nemen aan de
plechtigheid. Er wordt gevraagd om ook je
woning te bevlaggen.

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

Laat je fiets
markeren
Elke eerste dinsdag van de maand kan je
tussen 18 en 19.30 uur op het gemeentehuis
van Schelle je fiets laten markeren met
jouw rijksregisternummer.
Maak een afspraak:
»» via het digitale loket van www.schelle.be
»» via onthaal@schelle.be - 03 871 98 30

Paardenmest en
hondenpoep, laat
het niet liggen op
de stoep
Paardenmest en hondenpoep op de openbare
weg zorgen steeds meer voor ergernis.
We maken de paarden- en hondeneigenaars
er graag attent op dat het volgens het
politiereglement verplicht is om de uitwerpselen
van dieren op te ruimen op de openbare weg.

PRIKBORD

in Schelle
NOVEMBER
Zaterdag 2 november

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

Zondag 3 november

Zondagwandeling
Info: wandelkav.blogspot.com
Femma Schelle Sint-Petrus en Paulus

Dinsdag 5 november



Vrijdag 22 november

0474 242 543

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

Woensdag 13 november
Creatief atelier
Uil (deel 2) + kleine decoratieve
interieurstukken
Zaal Schuttershof, 19.15 - 22 uur
Viva SVV
 03 887 38 83

22 en 24 november

Donderdag 14 november

Hobby en handwerknamiddag
Bloemen maken van parels (deel 3)
Ravenstein, 13.30 - 16.30 uur
Viva SVV
 03 887 73 39

Zaterdag 16 november

Helpen bij verlies en verdriet
Voordracht Manu Keise
PC Hoogstraat Boom, 14 uur
OKRA
 03 887 28 59

Opendeurdag Wandelclub
GBS De Klim, Provinciale Steenweg,
Schelle
W.S.V. Schelle
 0497 43 48 45
 cools.roland@telenet.be

Woensdag 6 november

Dinsdag 19 november

Creatief atelier
Uil (deel 1)
Zaal Schuttershof, 19.15 - 22 uur
Viva SVV
 03 887 38 83

Donderdag 7 november
Film ‘Heaven is for real’
PC De Mikman, 14 uur
OKRA
 03 334 74 31

Donderdag 7 november

Hobby en handwerknamiddag
Bloemen maken van parels (deel 2)
Ravenstein, 13.30 - 16.30 uur
Viva SVV
 03 887 73 39

Vrijdag 8 november

Forum gezelschapsspelen en
KaféWéBé
PC De Mouterij, vanaf 19 uur
kwb*SchelleLeeft!
 dirk.gys@gmail.com

Zondag 10 november

Herfstontbijt
PC De Mikman, 9 uur, € 17 en € 7 tot 10
jaar
 Inschrijven voor 3/10:
ritaverlinden53@hotmail.com

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

Woensdag 20 november

Bloemschikken advent en kerstmis
Zaal Schuttershof, 19.15 - 22 uur
Viva SVV
 03 887 38 83

Donderdag 21 november

Hobbynamiddag - kerstdecoratie en
kerstkaarten (deel 1)
Ravenstein, 13.30 - 16.30 uur
Viva SVV
 03 887 73 39

Donderdag 21 november
Seniorenfeest
PC De Mouterij, 14 uur
 Inschrijven: 03 877 60 25

Donderdag 21 november

Hellvoc steakdagen
Café Touché, Atletiekstraat 1,
Hemiksem
 www.hellvoc.be

23 - 24 november

Handwerktentoonstelling
PC H. Familie, Tolhuisstraat 34, za van
13 tot 18 uur, zo van 11 tot 18 uur
apersmaria@hotmail.com
 03 298 40 12

22-23-24 november

Steakdagen
Kapelstraat 140
Elke dag vanaf 17.30 uur, zondag ook
van 11.30 tot 14.30 uur
 www.schellesport.be

Zaterdag 23 november
Sneeuwklasdiner
GBS De Klim

Zondag 24 november

Pannenkoekenfestijn
14 - 18 uur, t.v.v. sneeuwklassen
GBS De Klim

Woensdag 27 november
Forum gezelschapsspelen en
KaféWéBé
PC De Mouterij, vanaf 19 uur
kwb*SchelleLeeft!
 dirk.gys@gmail.com

Woensdag 27 november
Bloemschikken adventskrans,
deurkrans en kleine stukken
Zaal Schuttershof, 19.15 - 22 uur
Viva SVV
 03 887 38 83

Donderdag 28 november

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

Hobbynamiddag - kerstdecoratie en
kerstkaarten (deel 2)
Ravenstein, 13.30 - 16.30 uur
Viva SVV
 03 887 73 39
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Donderdag 28 november
Stadsbezoek Antwerpen
OKRA
 Inschrijven: 03 334 74 31

Zaterdag 7 december

Toneel Harlekijn Boom
KWB H. Familie
 Kaarten: 0485 03 12 53

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

Vrijdag 29 november

7 - 8 december

Vrijdag 29 november

Voetbal Quiz
Kapelstraat 140, 19.30 uur
 www.schellesport.be

DECEMBER

Woensdag 3 december

Beethoven, de grote Geweldenaar
Monoloog door Jos Meersmans
PC Hoogstraat Boom, 14 uur
OKRA
 03 887 28 59

Donderdag 4 december

Hobbynamiddag - kerstdecoratie en
kerstkaarten (deel 3)
Ravenstein, 13.30 - 16.30 uur
Viva SVV
 03 887 73 39

Donderdag 4 december

Bloemschikken kerststukken voor
kerstmarkt
Zaal Schuttershof, 19.15 - 22 uur
Viva SVV
 03 887 38 83

Vrijdag 5 december
Sint Niklaas bingo
PC De Mikman, 14 uur
OKRA
 03 887 82 03

Vrijdag 6 december

Koffietafel
Zaal Schuttershof, 17 uur
Liberale Dames- en Juffersbond
 03 887 23 09

6-7 december

Kerstmarkt en tentoonstelling
Zaal Schuttershof, za van 11 tot 19 uur,
zo van 11 tot 18 uur
Viva SVV
 03 887 38 83

Cadeaudagen
Hal van het gemeentehuis, zaterdag
van 13 tot 18 uur, zondag van 10 tot 17
uur
 0487 436 822
 Wereldwinkel

Woensdag 11 december
Bloemschikken kersttafelstuk
Zaal Schuttershof, 19.15 - 22 uur
Viva SVV
 03 887 38 83

Donderdag 12 december

Hobbynamiddag - kerstdecoratie en
kerstkaarten (deel 4)
Ravenstein, 13.30 - 16.30 uur
Viva SVV
 03 887 73 39

Vrijdag 13 december
Neuzeke Rood
15.30 - 20 uur
GBS De Klim

Vrijdag 13 december
Jaarfeest
Zaal Mikman, 19 uur
Femma H. Familie

Vrijdag 13 december
Koffietafel
Ravenstein, 16 uur
Vief
 0475 79 93 86

Vrijdag 13 december

Forum gezelschapsspelen en
KaféWéBé
PC De Mouterij, vanaf 19 uur
kwb*SchelleLeeft!
 dirk.gys@gmail.com
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Zaterdag 14 december

Opzetten kerststal
Om 9 uur, naast kerk H. Familie
KWB H. Familie
 0478 37 07 24

Maandag 16 december
Bloemschikken: kerstster
Zaal Mikman, 19.30-22.30 uur
Femma H. Familie
 03 887 16 42

Dinsdag 17 december

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

Woensdag 18 december

Bloemschikken afwerken stukken en
gezellig samenzijn
Zaal Schuttershof, 19.15 - 22 uur
Viva SVV
 03 887 38 83

Donderdag 19 december
Hobbynamiddag - ideeën voor
geschenken
Ravenstein, 13.30 - 16.30 uur
Viva SVV
 03 887 73 39

Donderdag 19 december
Kerstfeest
PC De Mouterij, 14 uur
 Inschrijven: 03 877 60 25

Donderdag 19 december
Koffiefeest
Taverne Ravenstein, 16.30 uur
S-Plus
 0478 344 379

Zondag 22 december

Kerstconcert
Kerk Sint Petrus en Paulus, 20 uur
Zangkoor Gloria Vocalis
 Kaarten: 03 887 88 09
walterhuyck@skynet.be

Woensdag 25 december
Forum gezelschapsspelen en
KaféWéBé
PC De Mouterij, vanaf 19 uur
kwb*SchelleLeeft!
 dirk.gys@gmail.com
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KlankKleur

Op vrijdag 27 en zaterdag 28
december kan je in sportcomplex
Scherpenstein in Schelle om 20 uur
volop genieten van KlankKleur. Het
Koninklijk Harmonieorkest Schelle
bereidt opnieuw enkele muzikale
hoogstandjes voor en werkt daar een
spetterend lichtspektakel bij uit.
Wil je dit unieke evenement niet
missen? Bestel dan snel je tickets
via www.klankkleur.com vanaf 8
november. Een toegangsticket kost 22
euro voor volwassenen en 16 euro voor
-16 jarigen.

Vredestocht
In samenwerking met het gemeentebestuur organiseert Chiro
Schelle op zondag 24 november een vredestocht voor jong en oud.
Om 17.30 uur vertrekt de wandeling aan de Chirolokalen
(Ceulemansstraat) voorzien van sfeerverlichting en animatie.
Na een afsluiter op het kerkhof kan je aan de Chirolokalen
napraten bij een tas warme chocomelk en glühwein.

Lekker warm voor minder geld?
Nodig de verwarmingscoach uit bij je thuis!
De winter kondigt zich aan. Een tijd om heerlijk te cocoonen en je te nestelen in je knusse zetel onder een
dekentje. Maar hoe krijg je je woning lekker warm met een lage energiefactuur?
Met deze vijf eenvoudige tips wint een gemiddeld gezin tot
wel 165 euro per stookseizoen.
1. Zet je thermostaat een uur voordat je gaat slapen op
15-16°C.
2. Pas de temperatuur aan je activiteiten aan: 19°C als je
druk in de weer bent, 20 à 21°C als je stilzit.
3. Doe de test! Stel je thermostaat een graadje lager in en
maak het gezellig met een trui of een dekentje.
4. De centrale thermostaat regelt enkel de temperatuur in
de plaats waar hij hangt. In de andere ruimten, zoals de
badkamer en de slaapkamers, stel je de temperatuur in
met de thermostatische kranen. Dat zijn de knoppen op
je verwarming. Draai die in de juiste stand. Stand 3 komt
overeen met 20°C, stand 2 met 16°C.
5. Sluit de tussendeuren en verwarm alleen de ruimte
waar je bent.

»» Surf naar www.provincieantwerpen.be (zoekwoord
verwarmingscoach) voor nog veel meer nuttige
info en extra tips rond optimaal verwarmen. Bij
vloerverwarming, lucht- of elektrische verwarming
gelden andere regels. Die vind je ook op de website.
»» Aanvraag gratis huisbezoek via www.
provincieantwerpen.be (zoekwoord verwarmingscoach)
of tel. 03 240 66 82.

Weet je zelf niet zo goed hoe je hier aan begint?

Nodig dan onze verwarmingscoach eens uit bij je thuis.
De coach geeft je gratis advies en tips op maat. Omdat
niet iedereen dezelfde levensstijl, leeftijd, gezinssituatie,
werktijden of woning heeft, is zo’n persoonlijk advies extra
waardevol.
De vrijwilligers leggen uit hoe je verwarming werkt en hoe
je hier als gezin best mee omgaat. Een duwtje in de goede
richting dus, op weg naar een energiezuinigere woning.
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WEKELIJKSE
ACTIVITEITEN
Maandag

Tai Chi
4-18-25 november, 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)
18/11 en 2-16/12
Zaal Mikman, 19.30 - 22 uur
Femma H. Familie
 03 887 86 22
Wandelen
4-18-25 november, vertrek Louis
Wachtersplein, 14-15 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
Samana Crea (handwerk)
PC H. Familie, Tolhuisstraat 34,
13 - 16 uur
 apersmaria@hotmail.com
 03 298 40 12
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
Yoga
5-12-19/11 en 3-10-17/12
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
Dansen
6-13-20-27/11 en 4-10/12
Aartselaar, 19 uur
Femma H. Familie
 03 887 86 22

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
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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,
9 uur (Snelle Beren 90 km) en 9.30
uur (ComfortBeren 70 km). Vanaf
december start 9.30 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
De gemeentediensten zijn gesloten op 1-11 november,
24 en 31 december vanaf 12 uur, 25-26-27 december
2019, 1-2-3 januari 2020
De dienst Vrije Tijd en het loket in de sporthal zijn
tijdens de hele kerstvakantie gesloten.

POLITIE WIJKKANTOOR SCHELLE
Ingang via Peperstraat 38

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

Bibliotheek

Kinderopvang
De Schellebel

Provinciale Steenweg 207
 03 877 41 17

Schooldagen: 7 - 8 uur en 16 - 18.30 uur
Woensdag : 12.05 - 18.30 uur
Schoolvrije dagen en vakantie: (niet tijdens weekend en
feestdagen) 7 - 18.30 uur
Sluitingsdagen: 1-11 november, 24 december vanaf 16 uur,
van 25 december 2019 tot en met 2 januari 2020

Activiteiten Sport
complex Scherpenstein

Op onderstaande dagen kunnen de vaste sporten niet
doorgaan in zaal 1 en 2:
• Vrijdag 22 november tot 18 uur: grootouderfeest
• Zondag 17 november en 1 december: tafeltennistornooi
• Woensdag 18 december van 12.30 tot 17 uur: SVS
Unihockey
Sluitingsdagen Sportcomplex: 1 en 11 november, 25-26
december en 31 december vanaf 12 uur

Ophaling afval

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

14 - 18 uur

Donderdag

gesloten

gesloten

Vrijdag

13 - 17 uur

15 - 18 uur

Zaterdag

10 - 12 uur

10 - 12 uur

13 - 20 uur

Sluitingsdagen: 1-2-11 november, 24-25-31 december 2019, 1 januari 2020
Locatie Niel is ook gesloten op 4 november (jaarmarkt)

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.

Restafval: 7-14-21-28 november, 5-12-19-26 december
GFT+ en PMD: 7-21 november, 5-19 december
Papier en karton: 28 november en 26 december
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, 24-25-26 en 31 december)
Grof vuil: 03 871 98 54 - milieu@schelle.be
Kerstboom: donderdag 10 januari 2020

Gemeenteraad en
OCMW-raad
• donderdag 28 november om 20 uur, raadzaal
gemeentehuis
• maandag 30 december om 19.30 uur, raadzaal
gemeentehuis

Juridische dienst

In het gemeentehuis kan je terecht voor gratis juridisch
advies tijdens de zitdagen van de advocaat op donderdag
14 en 28 november en 12 december telkens van 19 tot
20 uur. Je hoeft geen afspraak te maken. Ingang via de
binnenplaats van het gemeentehuis (zijde Leopoldstraat).

Kijk op www.schelle.be voor de openingsuren en
contactgegevens van alle gemeentelijke diensten.
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Samen stoppen met roken?
Woensdag 6 november start de gemeente in
samenwerking met Logo Mechelen een rookstopcursus
in groep. Leer stoppen én volhouden in acht sessies!
Met deze groepsaanpak wordt stoppen geen eenzame
strijd tegen de sigaret. De begeleiding schenkt veel
aandacht aan het verhogen van eigen inzichten in de
rookverslaving, het versterken van de motivatie, het
wegwerken van twijfels en het voorbereiden op de eerste
rookstopdag.

Elkaar aanmoedigen
‘Zo’n groepscursus is een mix van groepstherapie
met ruimte voor een individueel programma,’ vertelt
tabakoloog 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.’
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.

»» woensdagen 6-13-20-27 november, 11 december 2019,
8-29 januari 2020 en 19 februari
»» telkens van 20 tot 21.30 uur
»» gemeentehuis Schelle
»» € 48 of € 24 met statuut verhoogde tegemoetkoming
»» inschrijven: onthaal@schelle.be - 03 871 98 30

Groepsaankoop isolatie en groendak
Inwoners van Schelle kunnen deelnemen aan de groepsaankopen van Igean. Dit
jaar kan je nog intekenen voor een groendak en isolatie voor je zolder of dak.

Isolatie voor zolder of dak

Heeft jouw dak ook nood aan een
(extra) isolatielaag? Wist je dat er
tot 30% van de warmte gewoon
‘verdwijnt’ via een slecht of nietgeïsoleerd dak? Hoog tijd dus om deze
energievreter grondig aan te pakken!
Met de groepsaankoop van Igean kan
je zonder zorgen, én voor een lagere
prijs, dakisolatie laten plaatsen. Via de
website vraag je een offerte aan. Igean
zorgt dat jouw vraag bij de juiste
aannemer terecht komt.

Groendak

Bij de groepsaankoop groendaken is
er zowel een aanbod voor de handige
doe-het-zelver, als een all-in pakket
geïnstalleerd door een professional.
Een groendak kan door zijn gering
gewicht op vrijwel alle bestaande
dakconstructies worden aangebracht
en is onderhoudsvrij.
Inschrijven voor de groepsaankopen
via www.igean.be – rubriek
dienstverlening – zoeken op
groepsaankoop.
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Infosessie dakisolatie

Fluvius en Dialoog ontwikkelden
samen een sessie waarin
je alles te weten komt over
dakisolatie. Voorkennis is niet
nodig. Ontdek aan de hand van
praktijkvoorbeelden de vooren nadelen van materialen en
technieken.
»» donderdag 12 november van
19 tot 21 uur in gemeentehuis
Rumst, Kon. Astridplein 12
»» donderdag 28 november
van 19 tot 21 uur in
gemeenschapscentrum 't
Gasthuis, Turnhoutsebaan 199,
Wijnegem
Inschrijven:
www.fluvius.be/energiefit

