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Geslaagde rookstop!
Een feestelijke einde
van de rookstopcursus:
de tien deelnemers zijn
rookvrij na de sessies.
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Huis van
het kind
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Beste Schellenaar,
De lente brengt zonlicht en lokt ons terug naar buiten.
De natuur is klaar voor nieuw leven en prachtige kleuren
schakeringen. Help de natuur een handje door mee te doen
aan onze jaarlijkse bebloemingswedstrijd ‘Floriade’ en fleur
jouw gevel of tuin op met bloemen en planten.

Ook op het Berrenheibos komt er één hectare aan
diverse korenbloemen in afwachting van latere
bebossing. Daarnaast voorzien we ook meer stroken voor
bloemenweiden. Vogels en bijen staat een waar feest te
wachten!

Volkstuin Aerdborg
Ook de leden van Volkstuin Aerdborg maken zich klaar
voor een nieuw oogstsseizoen. Dit project heeft een nog
steeds groeiende aantrekkingskracht: 17 mensen staan op
de wachtlijst voor een perceel. We overwegen dan ook een
uitbreiding van dit concept en zoeken hiervoor de best
mogelijke locatie.

Eikenprocessierupsen
De eikenprocessievlinder is een onschuldige, inheemse
nachtvlinder. Helaas zijn de rupsen van deze vlinder iets
minder onschuldig door hun brandharen die hevige jeuk
opleveren. Vorig jaar was in vele gemeenten een piekjaar
voor de eikenprocessierups.

22.000 tot 25.000 bomen meer
Meer bomen, meer bos: daar zetten we op in. Het is de
ambitie om tegen eind 2024 in onze gemeente tussen
de 22.000 en 25.000 bomen bijkomend aan te planten.
Daarvoor ondertekent ons bestuur op 12 maart het
‘Bomencharter’. Bedoeling is om in de provincie Antwerpen
meer dan 100.000 bomen aan te planten. Onze bijdrage
hiertoe is zeer substantieel.
Elke boom telt. Waarom niet in elke voor- of achtertuin
een boom aanplanten? Vergroen je bedrijfsomgeving met
enkele bomen. Misschien heeft jouw vereniging ergens
wat ruimte voor een boom extra. Als je een boom aanplant,
meld het ons dan. Op de gemeentelijke website kan je de
groei van dit ‘bos’ mee volgen, supporteren en de actie
ondersteunen met een boom.
Subsidies voor Berrenheibos
Het Berrenheibos-in-ontwikkeling aan de Tuinlei biedt
extra kansen om de komende jaren meerdere hectare
bos aan te planten. Vorig jaar werd er al een hectare
(10 000 m2) aangeplant. De procedure is gestart om dit
jaar nog eens een hectare te bebossen. Er zijn subsidies
toegekend om over 2 tot 3 jaar nog eens 7,2 hectare aan
te planten. In deze omgeving zijn er nog meer kansen.
Het einddoel is Schelle vergroenen met 70 hectare bos
of 1/10 van het grondgebied omzetten tot natuur en bos.
Op meerdere pleinen en grasstroken is er zeker nog ruimte
voor bomen extra. Waar kan en verantwoord, wordt
verharding weggenomen en komt er vergroening in de
plaats. Op vrij grote schaal is dit wellicht haalbaar bij de
herstructurering van de Fabiolalaan.
Zonne- en korenbloemen
Komt er dit jaar opnieuw een veld van zonnebloemen
aan de Tuinlei? Zonder meer: ja. Het gele bloemenveld
wordt dit jaar omzoomd met een strook korenbloemen.
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Met natuurlijke bestrijdingsmiddelen proberen we
de overlast tot een minimum te beperken. Een groot
aantal vogels vindt de eikenprocessierups helemaal niet
vervelend. Zo ontwikkelden mezen een ingenieuze manier
om de rups te ontdoen van zijn brandharen en op te eten.
Daarom plaatsen we op de probleemplekken van vorig jaar
mezenkastjes.
Maar mezen alleen kunnen niet instaan voor het
terugdringen van de eikenprocessierups. Specifieke
planten en hoger bermgras trekken talrijke insecten aan.
Sluipwespen, sluipvliegen, loopkevers, … ze zetten allemaal
samen de aanval in op de harige rupsen.
Onderzoek in Nederlandse gemeenten toont aan dat in
een omgeving met een rijke variatie aan wilde planten
en diersoorten de rupsen veel minder talrijk worden dan
op plekken waar een ‘monocultuur’ van eiken langs strak
gemaaide wegbermen staan. Het is geen toverformule,
maar van jaar tot jaar zal het een voelbaar positief effect
hebben.
Hondenweiden
In de Tuinlei en Azaleastraat werden twee nieuwe
hondenweiden met een kastanjehouten omheining
gerealiseerd. Het brengt begeleiders en honden samen.
Onder toezicht van hun baasjes kunnen honden hier vrij
rondlopen en spelen. Het is de plicht van de baasjes om
ook daar de hondenbehoeftes op te rapen zoals elders in de
gemeente.
Nieuwe huisvesting voor Chiro
De gemeente geeft aan vzw Chiro Schelle een terrein van
15.000 m2 aan de Tuinlei in erfpacht. Dit betekent dat de
Chiro als feitelijke vereniging mag blijven gebruik maken
van dit terrein zolang ze actief blijven. De gemeente
ondersteunt de nieuwe huisvesting met 500.000 euro.
Hiertegenover staat het engagement van de Chiro om
een kwaliteitsvolle jeugdwerking te garanderen.
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Deze overeenkomst creëert toekomst voor de
jeugdbeweging in Schelle. Een zinvolle investering.

van onze huisvestingsmaatschappij die de beslissing van
de bevoegde minister moet uitvoeren.

Bouw nieuwe Buitenschoolse Kinderopvang
Achter de huidige Schellebel starten in april de werken voor
een nieuw duurzaam gebouw met een investeringskost
van 2.500.000 euro voor de buitenschoolse kinderopvang.
In tijdelijk geplaatste containers gaat de opvang voor onze
kinderen tijdens de werken door.

De huurders en de sociale huisvestingsmaatschappij
klaagden deze asociale maatregel bij de minister aan.
Voor heel wat gezinnen is dit een te zware financiële
aderlating. De gemeenteraad drong reeds tweemaal bij de
minister aan om deze drastische maatregel te verzachten
zodat ook het sociaal huren betaalbaar blijft. Een eerste,
weliswaar beperkte, bijsturing werd aangekondigd.
Voor de meeste huurders blijft de toestand nog onredelijk
zwaar. We volgen dit op.

BIN Mikman in opstart
De voorbije maand diende zich een grote groep vrijwilligers
aan voor de oprichting van het Buurtinformatienetwerk
(BIN) Mikman. Zij engageren zich om samen met de politie
en het bestuur te zorgen voor meer veiligheid in de eigen
woonomgeving.
Samen geven ze de politie extra ogen en oren. Met de
opstart van het BIN Mikman is er nu voor heel onze
gemeente een BIN-werking actief. Van harte dank aan de
vele BIN-vrijwilligers, de coördinatoren en co-coördinatoren
om mee het veiligheidsgevoel in onze gemeente te
versterken. Zorgen voor veiligheid doen we samen.
Financiële ruimte
Op bladzijde 5 vind je een beknopte samenvatting van het
meerjarenplan 2020-2025. Dit plan bevat onze ambities
op alle domeinen. Duurzaamheid staat hierbij centraal. De
financiële middelen hiervoor zijn voorzien. De belastingen
blijven ongewijzigd laag met een personenbelasting van
6,1% en een grondbelasting van 947 opcentiemen.
Met de personenbelasting behoren we tot de kopgroep
van gemeenten met de laagste belastingen en met
de grondbelasting zitten we net onder het Vlaamse
gemiddelde. Dat Schelle financieel gezond is en blijft,
blijkt uit deze relatief lage belastingen. Deze lage
belastingen blijven ook doorheen de volgende jaren
behouden!
En toch verscheen in de pers het bericht dat de
schuldenlast in Schelle hoog is. Wie het juiste verhaal
achter de cijfers kent, zal vaststellen dat deze schuld
volledig is afgedekt door sterke activa, namelijk door
huizen, door assistentiewoningen van het OCMW
en strategisch gelegen bouwgronden. Deze ‘schuld’
garandeert een belangrijke meerwaarde voor de gemeente.
Huurprijs sociale huurwoningen in één klap sterk
verhoogd
Je moet het maar mee maken dat de huishuur plots met 20
tot zelfs 70% verhoogd wordt. Dit overkomt 425 huurders

Geniet van het lentezonnetje en ontdek onze mooie
Rupelstreek te voet en met de fiets. Tips voor leuke
uitstappen ontdek je vast en zeker
in De Schorre op zondag 29 maart
bij de opening van het toeristisch
seizoen.
Rob Mennes
Uw burgemeester
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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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UIT HET GEMEENTEHUIS

Gemeenteraad

# 8.532
aantal inwoners op 31 januari 2019

Adviesraden

» Jeugdraad (december-januari): controles hygiëne,
buitenspeeldag, sleep in, subsidies 2019 en
netwerkmoment jeugdraden Rupelstreek
» Sportraad (december-januari): sociaal tarief,
meerjarenplan, duorun, ‘kijk, ik fiets’, monitoren,
sportclubweek en initiatie vechtsportkamp
» Mondiale raad (januari): subsidieverdeling, tournée
mondial, evaluatie grootste diner, samenwerking in
Rupelstreek en planning
» Seniorenraad (januari): aanduiden voorzitter penningmeester - secretaris, planning en voorstelling
WZC’s Schelle
» Lokale Ondernemingsraad (januari): voorstelling
ideeën vanuit handelsvereniging Schelle, opstarten
Facebookpagina en insteekfolder bij infoblad
» Cultuurraad Hemiksem-Schelle-Niel: programmatie
cultuurseizoen 2020-2021, Erfgoeddag,
straatnaamgeving Marieke Vervoortstraat en Anne
Frankstraat in Schelle
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» oriënterende beleidsopties 2020-2025
» meerjarenplan 2020-2025 AGB Fluctus en deel OCMW
(goedkeuring)
» vaststelling meerjarenplan 2020-2025 - deel gemeente

ra

8 januari 2020

e
nt

» jaarrekening 2018 OCMW (aktename)
» dotatie 2020 Politiezone Rupel en Ivebica (goedkeuring)
» meerjarenplan 2020-2025 centraal kerkbestuur
(goedkeuring)
» belasting op verwaarloosde woningen en gebouwen
2020-2025 (goedkeuring)
» projectnota Frans Cretenlaan 50-60 en Roetaerdestraat
(goedkeuring)
» gemeentelijk reglement op aanleggen van
straatgeveltuintjes
» samenwerkingsovereenkomst Toerisme Rupelstreek vzw
(goedkeuring)
» erkenning European Disability Card
» motie betreffende sociale huurwoningen (goedkeuring)
» schilderen van zebrapad in regenboogkleuren
(goedkeuring)

ee

30 december 2019

m
Ge

Een greep uit de behandelde punten:

10 februari 2020
» toelichting door studiebureau van hemelwaterplannen
» vestigingspremie aan zelfstandigen
» nieuwe straatnamen Anne Frankstraat en Marieke
Vervoortstraat
» erfpacht Tuinlei VZW Chiro Schelle
Op www.schelle.be vind je de agenda en het verslag
van de raadszittingen. Het audioverslag kan je op het
gemeentehuis beluisteren na afspraak:
secretariaat@schelle.be - 03 871 98 31.

Proficiat
We publiceren enkel de namen waarvoor de betrokkenen
toelating tot publicatie geven. Je kan een geboorte of
overlijden melden om op te nemen in het infoblad
via onthaal@schelle.be of aan het onthaal van het
gemeentehuis.
Hartelijke gelukwensen aan onze jubilarissen
Gouden jubileum (50 jaar gehuwd)
» 21 maart: François Smedts en Annie De Ridder
» 24 maart: Emile Magnus en Christiane Smidts
» 8 april: Lucien Jaeken en Annie Van den Eynde
» 18 april: Raphaël Le Duc en Joanne Van Damme
» 25 april: Henri Bertels en Maria Felix
Diamanten jubileum (60 jaar gehuwd)
» 25 april: Louis Bols en Maria Timmermans
Briljanten jubileum (65 jaar gehuwd)
» 16 april: Frans Fernandes en Lisette De Smet
Proficiat aan de ouders met de geboorte van
» Stan Vercauteren
Van harte proficiat met jullie huwelijk
» Gerard Leus en Oumaima Sadek
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Maximaal inzetten op duurzaam
heid voor een dorp met vaart!
In januari stelde het college van Burgemeester en Schepenen het meerjarenplan 2020-2025 voor op de
gemeenteraad. Dit plan verzamelt de ambities op alle beleidsdomeinen waarbij duurzaamheid centraal
staat. Het bestuur kiest voor investeringen waarbij de focus ligt op leefbaarheid, levenskwaliteit en het
geluk van alle inwoners. Een aantal belangrijke acties lichten we graag toe.
Klimaatneutraal
» inzetten op energiebesparing
(bv. ledverlichting, isolatie gebouwen)
» opwekken van alternatieve energie
(bv. zonnepanelen)
» CO2-captatie (bv. groendaken, olifantsgras)
» klimaatacties naar inwoners en bedrijven
» pesticidevrij groenonderhoud
» oprichten van energieburgercoöperatie
» pilootproject rond eetbaar groen
(stadslandbouw)
» streefdoel tegen 2030 zeventig hectare bosen natuurgebied of 1/10 van het grondgebied
Dorpskernherwaardering
» vernieuwing openbaar domein met aandacht
voor verkeersveiligheid, gedeelde mobiliteit,
vergroening, detailhandel, dienstverlening en
dorpsplein
» ontwikkeling van een ‘Vlietpark’
» geleidelijke ontwikkeling van meerdere zones
o.m. project Frans Cretenlaan, binnengebied
Peperstraat-Fabiolalaan, omgeving garage
WAHR en deelzones van het Dorpshart zoals
de Kattenberg
» verdichten van woonruimte om open ruimte
te bewaren
Welzijn
» nieuwbouw buitenschoolse kinderopvang
» haalbaarheidsstudie voor uitbreiding en
optimalisatie van huidige sporthalomgeving
» 1,5 ha grond aan Tuinlei en subsidie van
€ 500.000 voor Chiro Schelle voor speelruimte
en lokalen
» bovengemeentelijk samenwerkingsverband
De Rupelaar voor eerstelijnszorg
» opstart ‘Huis van het Kind’ met Hemiksem
en Niel

Beheersing wateroverlast
» gerealiseerde investeringen: bouw
pompstation aan Benedenvliet, aanleg
3 km gracht in Steenwinkelstraat/Tuinlei en
bijkomend overstromingsgebied aan Grote
Struisbeek
» nieuwe structurele ingreep: aanleg brede
gracht (wadi) langsheen Fabiolalaan om
oppervlaktewater van een gebied van
ca 9 ha op te vangen en vertraagd af te
voeren
Verkeersveiligheid
» ruime financiële middelen voor het
onderhoud van fiets- en voetpaden met in
2020 € 550.000 voor herstellingswerken
in Paepevelden, deel Kapelstraat, delen
voetpaden Bloemenwijk, Boerenkrijgwijk en
een aantal plaatsen verspreid over gemeente
» 90% van de straten onderbrengen in 30 km
per uur of woonerf
» uitbreiding van fietsnetwerk met twee
fietsostrades, fiets- en wandelbrug over
Benedenvliet vanuit dorpsplein naar abdij
van Hemiksem, fietspad langs Bovenvliet,
vernieuwd fietspad langs Fabiolalaan met
aandacht voor veilige fietsoversteek aan
Provinciale Steenweg/St. Bernardsesteenweg

Communicatie
» inzetten op zorgvuldige, heldere en snelle
communicatie
» op geregelde tijdstippen worden
inwoners bevraagd over en betrokken bij
beleidsaspecten
» bij de dienstverlening staat klant centraal
met eenvoudige en efficiënte contacten

Financiële ruimte
Bij de start van de legislatuur werd een kleine gemeentelijke taxshift doorgevoerd waarbij de personenbelasting
daalde van 6,3% naar 6,1%. Hiermee zitten we in de kopgroep van laagste belasting in Vlaanderen. Deze vermindering
van belasting op arbeid werd gecompenseerd door een zachte verhoging van belasting op onroerend vermogen
(nog steeds onder Vlaamse gemiddelde). Deze bewegingen houden elkaar naar gemeentelijk financieel resultaat ongeveer
in evenwicht.

Volledig document op www.schelle.be
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C O M M U N I C AT I E

Leer je buren kennen via het
digitale platform Hoplr

Terwijl je verbonden bent met vrienden en familie over de hele wereld, ken je misschien amper de mensen
uit je eigen buurt. Daarom starten we met Hoplr, een online platform dat buren dichter bij elkaar wil
brengen.
In tegenstelling tot de meeste sociale netwerken, die de
hele wereld bespelen, legt Hoplr de nadruk op buren en
buurten. De bedoeling is om mensen te verbinden met hun
buurt en om de kloof tussen burgers, de gemeente en de
middenstand te overbruggen.
De gemeente heeft zelf geen inkijk in de online buurt om
zo de privacy van de buren te garanderen, maar maakt wel
gebruik van Hoplr om relevante informatie vlot tot bij de
inwoners te krijgen.
Of je nu iemand zoekt die je kan helpen met een karwei, je
kat niet naar huis is gekomen of je gewoon even je buren
wil leren kennen: vanaf half maart kan het allemaal met
een klik van je muis- of een tik van je duim.

Infoavond
Op dinsdag 17 maart om 19.30 uur is er een
infoavond over Hoplr in de raadzaal van het
gemeentehuis, Fabiolalaan 55, Schelle.
Iedereen die geïnteresseerd is of vragen heeft rond
dit online buurtnetwerk is van harte welkom!
Graag inschrijven via onthaal@schelle.be
03 871 98 30
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Wat is Hoplr?
Hoplr is een digitaal netwerk dat buurtbewoners dichter
bij elkaar wil brengen. De website en app is gratis en
reclamevrij, en blijft dat ook. Het gemeentebestuur draagt
de kosten zodat inwoners niets hoeven te betalen om
hieraan deel te nemen.
Wat zijn de voordelen?
Via dit digitale netwerk kan je spullen of diensten
uitwisselen, initiatieven lanceren, evenementen aan
kondigen, meldingen doen of elkaar beter leren kennen
via een chatfunctie. Een handig kenmerk is de kalender die
geeft overzichtelijk weer wat er allemaal te doen is in je
buurt.
Daarnaast ontvang je berichten van de gemeente en
blijf je op de hoogte van wat er gebeurt in je buurt:
werkzaamheden, infovergaderingen, … Het lokaal bestuur
kan berichten plaatsen, maar heeft verder geen inkijk in de
buurten.
Waar vind je Hoplr?
Inloggen kan op de gratis website www.hoplr.com of via
de app Hoplr. Naast de berichtjes zie je welke buren al zijn
geregistreerd. Je kan zowel openbare berichten posten
als privéberichten naar een van je buren sturen. Hoplr
verschilt van Facebook, omdat je berichten enkel worden
gezien door de leden van het buurtnetwerk. Je berichten
zijn dus niet openbaar.
Hoe ga je van start?
Rond half maart valt in alle brievenbussen van Schelle een
uitnodigingsbrief met een code. Met die code registreer je
op www. hoplr.com onder je naam en met je adres.

D I E N ST V E R L E N I N G

Stedenbouwkundige info of vergunning nodig?
De dienst ruimtelijke ordening helpt je verder als je zicht wil krijgen op wat er kan en mag bij het verbouwen,
afbreken, bouwen, wijzigen, ... van een onroerend goed op het grondgebied van de gemeente Schelle.
Voor een efficiënte dienstverlening bezorg je jouw vraag
per mail aan de dienst Ruimtelijke Ordening. Zo kunnen
we jouw dossier het beste opvolgen. Een telefoontje of
verplaatsing naar het gemeentehuis is vaak niet nodig.
Mail een aantal gegevens naar ro@schelle.be:
» omschrijf in het onderwerp duidelijk welke inlichting je
wenst (verbouwing, nieuwbouw, wijziging, stand van
zaken ingediend dossier, opvragen bouwvoorschriften, ....)
» vermeld het adres (straat en huisnummer) waar het
onroerend goed gelegen is
» vermeld het kadastraal perceelnummer, als het adres
niet gekend is
» bezorg bijkomende info: plannen huidige toestand,
plannen/schetsen gewenste toestand, foto’s in alle
windrichtingen van het perceel, … Hoe meer info je
aanlevert, hoe grondiger het advies kan zijn.
» vermeld zeker je contactgegevens (naam, adres en telefoon).
De termijn waarbinnen jouw mail wordt afgewerkt is
afhankelijk van het aantal binnengekomen vragen en het
opzoekwerk rond jouw vraag. Indien nodig stelt de dienst
voor om een afspraak te maken.
Dienst ruimtelijke ordening
» eerste contact bij voorkeur per mail naar ro@schelle.be
» telefonisch elke werkdag tussen 8.30 en 12 uur op
03 871 98 46
Op www.schelle.be krijg je in de rubriek ‘leven en wonen’
een overzicht van alle domeinen waarmee de dienst
ruimtelijke ordening je kan helpen.

Omgevingsloket
Voor bouwen, verbouwen, slopen, bomen vellen,
verkavelen, uitbaten van een handelspand,
een vegetatiewijziging en tal van andere
zaken met impact op het milieu moet je een
omgevingsvergunning aanvragen. Dit verloopt via
één digitaal loket: Omgevingsloket Vlaanderen.
Kleine werken op en rond een gebouw zijn vaak
vrijgesteld van vergunning. Heb je toch een
vergunning of melding nodig, dan kan je die in
veel gevallen aanvragen via het snelinvoerloket.
www.omgevingsloketvlaanderen.be

Raadpleeg je dossier in het Rijksregister
Via de webapplicatie ‘Mijn Dossier’ en je elektronische identiteitskaart krijg je toegang tot je persoonlijk
dossier in het nationale Rijksregister. Hiermee kan je zelf eenvoudig een aantal attesten afdrukken.
Dankzij Mijn DOSSIER kan je:
» jouw geregistreerde gegevens nakijken en fouten
signaleren
» elektronische attesten downloaden of
afdrukken zoals attest van hoofdverblijfplaats,
gezinssamenstelling, leven, Belgische nationaliteit,
kiesregister, wettelijke samenwoning,
verblijfplaats om in het huwelijk te treden,
wijze van teraardebestelling en/of ritueel voor
uitvaartplechtigheid
» akten van de burgerlijke stand opgemaakt na 31
maart 2019 downloaden of afdrukken (adoptie,
echtscheiding, geboorte, huwelijk of overlijdensakte).

Een adoptieakte, echtscheidingsakte, geboorteakte,
huwelijksakte, overlijdensakte of uittreksel uit het
strafregister die vóór 31 maart 2019 opgesteld is, kan je
aanvragen via het digitale loket op www.schelle.be of
bij de dienst burgerzaken in het gemeentehuis.
www.ibz.rrn.fgov.be/nl/rijksregister/mijn-dossier
burger@schelle.be
03 871 98 35
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MILIEU

Boom zoekt
grond

Op 12 maart tekent Schelle het Bomencharter
Vlaanderen. Daarmee gaan we het engagement
aan om tussen de 22.000 en 25.000 extra bomen te
planten.
Alle bomen die geplant worden op het grondgebied van de
gemeente tussen 1 januari 2019 en 31 december 2024 tellen
mee. Deze bomen kunnen geplant worden door het lokaal
bestuur, door andere instanties zoals Natuurpunt of BOS+
of door bedrijven, scholen en inwoners.

Vorig jaar plantten de leerlingen van GBS De Klim en
Sint-Lutgardisschool in het Berrenheibos 2500 bomen.

De milieudienst brengt alle openbare plaatsen in kaart
waar extra bomen kunnen komen. Het grootste deel kan
een plekje vinden in de Tuinlei waar de gemeente en
provincie samen ongeveer 20.000 bomen voorzien.

Waarom bomen planten?

» bomen zijn goed voor het klimaat (opname CO2)
» bomen beschermen ons tegen de gevolgen van klimaatopwarming
(droogte, hitte, overstromingen)
» bomen verbeteren de luchtkwaliteit (ze halen fijn stof uit de lucht) - bomen
zijn goed voor de biodiversiteit (vogels, insecten, eekhoorns, zwammen, ...)
» bomen zijn goed voor onze gezondheid en ons geluksgevoel
» bomen vormen een geluidsbuffer (bv. langs snelwegen)
» bomen produceren lekker en vers fruit en voedzame noten
» bomen zijn mooi en doen de waarde van onze woningen stijgen

OPROEP:
heb jij nog een plekje?
Elke boom telt … daarom doen
we een warme oproep om te
kijken of er in jouw (voor)tuin nog
een plaatsje is voor een extra boom.
Registreer jouw boom via ons digitale
loket op www.schelle.be en laat hem
meetellen! Alle bomen die geplant
werden sinds 1 januari 2019
mag je doorgeven.

Meer groen op straat
Je kan een vergunning aanvragen voor het aanleggen van een straatgeveltuintje. De gemeenteraad
keurde hiervoor op 30 december 2019 een reglement goed.
Een straatgeveltuintje of tegeltuin is een beplant
gedeelte van het voetpad of de voetgangerszone,
langsheen de gevel van 30 cm bij maximaal 1,2 m
lengte. Het tuintje blijft op een afstand van minimaal
30 cm verwijderd van de scheidingslijn met de buren.
Naast de maximale breedte van 30 cm moet er
ook steeds voldoende obstakelvrije loopweg zijn.
Dit betekent dat over de volledige lengte van de
straatgeveltuin op elke plaats minimaal 1,2 meter vrije
doorgang breedte en 2,2 meter hoogte is.
De straatgeveltuin moet worden afgeboord in
een vloeiende lijn met de betonboordstenen. De
boordstenen steken minimaal 2 cm en maximaal 10 cm
uit boven de trottoirverharding. De planten mogen niet
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buiten de rand van de straatgeveltuin uitspringen.
Het volledige reglement kan je nalezen op www.schelle.be
(zoek op straatgeveltuin). Via het digitale loket van de
website kan je een aanvraag doen.
milieu@schelle.be -03 871 98 52

MILIEU

Hoe afval correct
aanbieden?
» zet afval op een goed zichtbare plek aan de
openbare weg
» zorg dat de verschillende soorten afval goed
zichtbaar zijn (bv geen restafvalzak achter hoge
stapel papier)
» zet afval op tijd buiten (ten vroegste vanaf 19
uur dag voor ophaling en voor 7 uur 's morgens
op dag van ophaling)
» papier en karton bind je samen met
natuurkoord of steek je in een stevige kartonnen
doos
» maximumgewicht van 15 kg per zak/doos papier
» let op met injectienaalden en scherpe
voorwerpen
Via de Recycle app krijg je snel en efficiënt info over
wijzigingen in de ophaalkalender. Deze app is gratis
beschikbaar voor iPhone en Android.
» ophaling restafval: milieu@schelle.be
» andere afvalsoorten: via contactformulier op
www.igean.be - afvalinzameling

Lenteschoonmaak
Zaterdag 21 maart houden we tussen 10 en 12 uur een
lenteschoonmaak op de straten en pleinen in ons dorp.
De inkomhal van het gemeentehuis (kant Fabiolalaan) is
de verzamelplaats. Er liggen handschoenen, grijptangen
en vuilniszakken klaar. Kinderen onder de 12 jaar kunnen
meehelpen onder begeleiding van een volwassene.
Na afloop staat er een drankje klaar.
milieu@schelle.be
03 871 98 52
www.mooimakers.be

Gezocht: klussers die van aanpakken weten
Repareer jij elektrische toestellen? Ben je een handige duizendpoot? Wij zoeken Schellenaren die tijdens het Repair Café
andere inwoners met kapotte toestellen gratis willen helpen.
Wil je een handje toesteken of heb je graag wat meer info? milieu@schelle.be - 03 871 98 52

Schrijf in voor Floriade
Alle Schellenaren die hun gevel en/of voortuin graag opfleuren met bloemen en planten kunnen aan de
Floriade 2020 deelnemen. De wedstrijd loopt van mei tot en met september.
Een deskundige jury inspecteert in die periode alle adressen tweemaal. Er zijn extra punten voor het gebruik van
bijenvriendelijke plantensoorten, inheemse planten, struiken en boomsoorten. In de prijzenpot zit 8500 euro.
Inschrijvingsformulier Floriade 2020

Handtekening

Familie/Dhr./Mevr:............................................................................................................................
Straat + nummer: ..............................................................................................................................
Tel.: .........................................................................................................................................................................
Mail: .....................................................................................................................................................................
Neemt deel aan de bebloemingswedstrijd in:
o Categorie A: gevel, verdieping of balkon zonder voortuin
o Categorie B: ingesloten bebouwing
o Categorie C: halfopen bebouwing
o Categorie D: open bebouwing

Gratis inschrijven kan tot 30 maart 2020. Bezorg het
formulier aan het onthaal van het gemeentehuis of mail
naar onthaal@schelle.be. De deelnemers aan de Floriade
2019 zijn automatisch ingeschreven voor de Floriade 2020.
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DIERENWELZIJN

Schuilhokken voor zwerfkatten

De gemeente Schelle bestelde bij de dienst Dierenwelzijn van de Vlaamse Overheid vier schuilhokken voor
zwerfkatten ter ondersteuning van een diervriendelijk zwerfkattenbeleid. Deze schuilhokken worden op
plaatsen in de gemeente gezet waar veel zwerfkatten rondlopen.
Volgens de Dierenwelzijnswet dragen gemeenten
de verantwoordelijkheid voor zwervende, verloren of
achtergelaten dieren op hun grondgebied. In Schelle volgt
de milieudienst dit op. Zwerfkatten die we kunnen vangen,
worden gesteriliseerd of gecastreerd en terug geplaatst.
Zo verkleinen we de populatie. Een korf om zwerfkatten te
vangen en naar de dierenarts te brengen voor onderzoek,
kan geleend worden op de milieudienst.
In de Dierenwelzijnswet staat dat het verboden is om een
dier achter te laten en dat je daarvoor een boete krijgt.
De politie heeft dezelfde bevoegdheden als de inspecteurs
van de dienst Dierenwelzijn en kan ook een pv opstellen of
maatregelen opleggen.
Huiskat of zwerfkat
Het is niet altijd gemakkelijk om een zwerfkat van een
huiskat te onderscheiden.
Huiskatten hebben een eigenaar, zien er meestal verzorgd
uit en kunnen vaker dan zwerfkatten sociaal zijn tegenover
mensen. Zwerfkatten hebben geen baasje en leven vooral
op openbare plaatsen of in leegstaande gebouwen.
Er bestaan twee soorten zwerfkatten: verwilderde,
mensenschuwe zwerfkatten en benaderbare, al dan niet
tammere zwerfkatten.
Benaderbare zwerfkatten hebben meestal een eigenaar
gehad. Ze zijn gewend aan mensen en leven in hun
nabijheid omdat ze daar voedsel en schuilplaatsen vinden.
Als deze benaderbare zwerfkatten zelf kittens krijgen die
niet gesocialiseerd worden, dan kunnen die opgroeien tot
verwilderde, mensenschuwe katten.

Identificatie en registratie
Sinds 1 november 2017 moeten alle kittens gechipt en
geregistreerd worden in de databank CatID voor ze
12 weken oud zijn. Ook alle katten die van eigenaar
veranderen, moeten gechipt en geregistreerd worden. Deze
wet geldt ook voor katten en kittens die gratis weggegeven
worden. Wanneer een kat met chip gevonden wordt, dan
kan men de gegevens van het baasje opzoeken in CatID en
de kat eenvoudig en snel herenigen met haar eigenaar.
Castratie of sterilisatie
Sinds 1 september 2014 moeten alle katten en kittens
gecastreerd of gesteriliseerd worden vóór de verkoop of
de adoptie, ook als ze gratis worden weggeven! Bijkomend
moeten sinds 1 april 2018 ook alle vanaf dan geboren
kittens gecastreerd of gesteriliseerd worden voor ze
5 maanden oud zijn. Katten die geboren zijn tussen
31 augustus 2014 en 31 maart 2018 moeten steriel gemaakt
zijn tegen 1 januari 2020.
milieu@schelle.be

Vleermuizenvriendelijke
ledverlichting
In het bovenste gedeelte van de Tuinlei, Oude Bosstraat en in een zijstraatje
van de Tuinlei en de Hulstlei werd vleermuizenvriendelijke ledverlichting
geplaatst. Dit is duurzaam, milieu- en diervriendelijk!
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SOCIAAL

Huis van het Kind
voor elke vraag

Opvoeden doe je elke dag, maar dat is niet altijd
eenvoudig. Elke ouder heeft wel eens twijfels, een
vraag of zoekt informatie over de opvoeding van
kinderen. Vanaf maart kan je terecht in het ‘Huis
van het Kind Hemiksem-Niel-Schelle’.
‘We zijn geen fysiek huis,’ vertelt coördinator Annemie
Adriaensen. ‘We zijn wel een netwerk met gemeentelijke
en intergemeentelijke partners die werken met en voor
gezinnen en kinderen. Op 11 maart gaat het ‘Huis’ officieel
van start met de lancering van de website
www.huisvanhetkindhemiksemnielschelle.be.
Deze website is de plaats voor alle ouders, kinderen en
jongeren met informatie rond opvoeden en opgroeien.
Ook activiteiten en acties die we als netwerk organiseren
kan je hierop terugvinden.
Soms heb je als ouder niet voldoende aan online
informatie. Daarom kan je ook terecht bij het lokaal
aanspreekpunt met vragen over opvoeden en opgroeien.
We zoeken samen naar tips of passende antwoorden.
In Schelle kan je hiervoor terecht bij het OCMW op het
gemeentehuis. Ik help je graag verder, samen met de
collega’s Liesbeth Fret en Ingrid De Groof.’

Droge billetjes met
Pamperbank
Het Huis van het Kind start met een
Pamperbank! Wie luiers op overschot heeft, kan
deze deponeren in één van de 13 pamperboxen
die in Hemiksem, Niel en Schelle staan.
De ingezamelde luiers worden gesorteerd per maat
en in pakketten van 25 luiers voor 1 euro via de
Welzijnsschakels verkocht aan gezinnen die het echt
nodig hebben. Met de Pamperbank wil het ‘Huis van
het Kind’ samen met Welzijnsschakels verspilling
tegengaan en bijdragen aan de bestrijding van
kinderarmoede.
Locaties pamperbank in Schelle
Gemeentehuis - Fabiolalaan 55
Sint-Lutgardisschool - Peperstraat 17
GBS De Klim - Provinciale Steenweg 100
BKO De Schellebel - Provinciale Steenweg 209
Kringwinkel Ecoso - Provinciale Steenweg 230

Gemeentehuis - Peperstraat 38
Werkdagen van 8.30 tot 11.30 uur en op dinsdagavond van
18 tot 19 uur
huisvanhetkind@schelle.be - 03 871 98 30
www.huisvanhetkindhemiksemnielschelle.be

HEMIKSEM-NIEL-SCHELLE
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WON EN

Infoavond
‘Huren bij
jezelf’

Huur je een woning en wens je op termijn
een eigen woning te verwerven? Heb je al
gehoord van mogelijkheid om te huren bij
jezelf? Op de infoavond op donderdag 2 april
in Boechout krijg je alle info.

EnergieK loket

Wil je je energiefactuur verlagen? Of staan er
renovatiewerken op de planning? Bij het EnergieK
loket krijg je een antwoord op al je vragen rond
energie(besparen).
Het EnergieK loket wijst je de weg met gratis heldere
informatie over diensten en maatregelen zoals:
» energiepremies en energieleningen
» BENOveren (renoveren op weg naar een CO2 vrij klimaat)
» isolatienormen
» de woningpas
» energieprestatiecertificaat (EPC)
» zonnekaart en zonnepanelen
» energieprijzen vergelijken
» groepsaankopen
Je kan gratis en zonder afspraak terecht in het
gemeentehuis (Fabiolalaan 55) op dinsdagen 17 maart,
7 en 28 april telkens tussen 9 en 12 uur.

energie@igean.be - 03 350 08 08
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Wooncoop stelt een nieuwe manier van wonen
voor. Naast kopen en traditioneel huren, bieden
zij een derde mogelijkheid: huren bij jezelf. Zo wil
de coöperatie zorgen dat kwalitatief en duurzaam
wonen betaalbaar wordt voor iedereen.
Wooncoop is een coöperatie die bouwgronden
en renovatiepanden koopt maar ook woningen
verhuurt. Alle huurders zijn aandeelhouder en
mede-eigenaar van de coöperatie waardoor
elke huurder een inhoudelijke en juridische
betrokkenheid heeft. Zo ben je als huurder
ook een stukje eigenaar, zonder de zorgen
van het onderhoud van hun woonunit en de
gemeenschappelijke ruimtes.
Betaalbaar wonen voor kwetsbare groepen
De Woongenoten willen in de Zuidrand iets
concreet doen aan het tekort aan woningen voor
kwetsbare inwoners. Daarom zoeken zij geschikte
woningen en ethische investeerders, om zo - na
opknap en isolatie - betaalbaar te verhuren
aan welzijnsorganisaties, die ze op hun beurt
verhuren aan het doelpubliek. Wooncoop heeft
de juiste ervaring in huis om ‘De Woongenoten’
administratief en juridisch te ondersteunen.
» infomoment: donderdag 2 april om 19.30 uur,
theaterzaal De Vooruit, Boechout
» info@igean.be - 03 350 08 28

WON EN

Verkoop bouwpercelen
Frans Cretenlaan 50-60

Duurzaam bouw- en
verbouwadvies Kamp C

De gemeente Schelle biedt samen met IGEAN 8
bouwpercelen aan in een nieuwe verkaveling
aan de Frans Cretenlaan 50-60 (Anne Frankstraat
- Marieke Vervoortstraat) voor het bouwen van
eengezinswoningen.

Heb je reeds concrete plannen op papier maar
vraag je jezelf af of jouw bouw ook duurzamer en
energievriendelijker kan? Maak dan een afspraak
met één van de Kamp C-experts voor gratis
planadvies.

Met de realisatie van deze verkaveling biedt de gemeente
de kans aan jonge gezinnen die reeds een band hebben
met de gemeente (wonen en werken) om een woning te
bouwen.

In ongeveer 50 minuten worden jouw (ver)bouwplannen
gescreend op de belangrijkste principes van
duurzaam bouwen en wonen. Je krijgt verbetertips
mee over ondermeer compactheid, materiaalgebruik,
isolatie, verwarmingssystemen, ... Het ontwerp blijft
vanzelfsprekend het exclusieve terrein van de architect.
Het bouwadvies wil zich dus zeker niet inmengen in de
taak van de architect. Meer nog, je architect is ook van
harte welkom.

De percelen hebben een oppervlakte van 160 m2 tot
351 m2 voor een halfopen of gesloten bebouwing in een
doodlopende straat. Geïnteresseerden hebben ook de
mogelijkheid om een perceel landbouwgrond aan de
overzijde van de straat aan te kopen.
Volgens de procedure van biedingen in gesloten omslag
worden zes percelen verkocht en via een erfpachtsysteem
met vaste prijs worden twee loten toegewezen.
Geïnteresseerden kunnen uiterlijk tot 30 april 2020 een
bod uitbrengen.
Alle documenten met meer info:
www.igean.be/verkavelingfranscretenlaan
vastgoedtransacties@igean.be - 03 350 08 20

Een volledig uitgewerkt plan is zeker niet noodzakelijk.
Wel vragen we een beperkte voorbereiding of bespreekbaar
document waarmee we aan de slag kunnen. Houd er wel
rekening mee dat als de bouwaanvraag reeds is ingediend,
veel aspecten definitief zijn. De fase ervoor is ideaal voor
deze screening. Kamp C voert geen werfbezoeken en
werfcontroles uit. Ook EPB-berekeningen maken geen deel
uit van het planadvies.
Je kan inschrijven voor het (ver)bouwadvies van
Kamp C op maandag 4 mei tussen 13 en 17 uur in het
gemeentehuis van Schelle via www.kampc.be. Je kan
ook op andere data in omliggende gemeenten terecht.

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.
Waarom asbest verwijderen?
Asbest is een materiaal dat vroeger veel in de
bouwsector gebruikt werd. Het is opgebouwd uit
kleine vezels die je met het blote oog niet kan 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
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JEUGD

Kick-off Rupeljoeng
Even chillen? Wat beats uitwisselen met
anderen? Enkele random dingen uitproberen?
Gewoon wat rondhangen? Het kan allemaal
op de Kick-off van Rupeljoeng!
Schuif aan in ons kapsalon voor een kapsel op maat.
In onze glitterbom-salon word je gestyled als een
echte festivalganger. Bij streetvoetbal en panna
schaaf je je voetbalskills bij. In de VR-hoek zet je
een bril op en kan je gamen in 3D. In het Fablab
experimenteer je met elektro en 3D printing.
Als je dorst hebt, maak je je eigen mocktail of koop
je een drankje aan de bar. Ondertussen kan je even
hangen in onze chillhoek, luisteren naar enkele
beats of een potje FIFA spelen.
Ben je tussen 12 en 15 jaar en zit je in het
middelbaar, kom dan op woensdag 1 april vanaf
14 uur naar de Kick-off in zaal Verstrepen aan het
vlinderplein van De Schorre. Beste van al, het kost
jou helemaal niets!
Zoek Rupeljoeng ook op Facebook en Instagram.

Avonturenweek
paasvakantie
Van dinsdag 14 tot vrijdag 17 april organiseert
de Sportregio Rivierenland een superleuke
avonturenweek voor jongeren geboren tussen 2010
en 2006.
Activiteiten
» Dinsdag: wakeboarden/waterskiën, vlotten bouwen,
beachvolleybal
» Woensdag: bamboebouwen, shoot out, coöperatieve
spelen
» Donderdag: apenkooi, bubbleball/boogschieten/
hoverboards, on wheels (skate, skateboard, waveboard,
step)
» Vrijdag: nerfwar, creative tools, LU
Locaties
Wake Up Cable in Antwerpen (dinsdag) en sporthal
Den Draver in Zwijndrecht (woensdag en vrijdag).
Er is busvervoer mogelijk vanuit Heilig Hartkerk,
Antwerpsestraat, Boom.
Deelname
» inwoners Schelle, Rumst, Willebroek, Boom en
Zwijndrecht: € 30 per dag - € 100 per week
» niet-regio inwoners: € 45 per dag - € 150 per week
Inschrijven: www.schelle.be/inschrijven

Zapposdagen paasvakantie
Datum

Activiteit

Leeftijd

Prijs

Maandag 6 april

Workshop: het geluid maakt het verhaal

8 - 12 jaar

€ 8,00

Dinsdag 7 april

Walibi

6 - 16 jaar

€ 22,50

Donderdag 9 april

De chocolaterie

6 - 12 jaar

€ 15,00

Dinsdag 14 tem vrijdag 17 april

Skatekamp

8 - 14 jaar

€ 80,00

Info in het Zapposboekje op www.schelle.be/vrije-tijd/jeugd/activiteiten/
De inschrijvingen verlopen via een nieuw online inschrijfsysteem: www.schelle.be/inschrijven
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JEUGD

Zomerkampen 2020
In de zomervakantie zijn er weer superleuke
kampen zoals vechtsportkamp, yogakamp, new
games-kamp, musicalkamp, …
De inschrijvingen starten op dinsdag 24 maart om 18
uur via i-School. Dit is het systeem waarmee ook BKO De
Schellebel werkt. Als je al een account hebt, kan je meteen
inschrijven voor de zomerkampen. Anders maak je best
vooraf een account aan.
www.schelle.be/inschrijven

Buitenspeeldag
woensdag 22 april van 13 tot 17 uur
in park van Schelle
met attracties voor alle leeftijden
en verschillende sporten

Stappen en trappen met Buck-e
Maandag 25 november 2019 trapte het gemeentebestuur van Schelle samen met GBS De Klim en de SintLutgardisschool het project ‘Buck-e’ officieel af. Vanaf dan verdienen kinderen digitale munten als ze te voet
of met de fiets naar school komen.
Het bestuur investeert hiermee in meer verkeersveiligheid
en een betere luchtkwaliteit aan de schoolpoort door
minder auto’s. Ook de gezondheid van de kinderen
verbetert door hen te laten bewegen.

De bucks verzilveren de kinderen bij de deelnemende lokale
handelaars Fietsen De Nutte, Decathlon, Delhaize Schelle,
Fietsen Fransen, Jump Univerz, Kringwinkel Ecoso, Scoop en
Wereldwinkel.

Digitale munt inwisselen bij lokale handelaars
Elke dag dat een leerling naar school fietst of wandelt,
verdient hij 1 punt. Van december tot en met maart krijgt
men dubbele punten omwille van de vaak slechtere
weersomstandigheden. Per 2 punten ontvangt een leerling
1 digitale munt, een buck. De waarde van 1 buck is 10 cent.

Goed rapport
De leerlingen van GBS De Klim en de Sint-Lutgardisschool
verzamelden in de maanden november-december-januari
al 16780 gefietste kilometers en 42670 gewandelde
kilometers. Proficiat aan alle leerlingen, ouders en
leerkrachten voor dit mooie rapport! Doe zo verder …

maand

aantal deelnemers

km gefietst

km gewandeld

besparing CO2kg

totaal km

november

586

2039

5598

1492

7637

december

619

6320

16953

4543

23273

januari

632

8421

20119

5573

28540

16780

42670

11608

59450

totaal
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SCHELLENAAR IN BEELD

Op de koffie bij … Bart Boodts

In november 2017 verhuisde beroepsfotograaf Bart Boodts naar Schelle. Het liefst van al maakt hij beelden
van mensen en hun emoties. Met de puurheid van zijn foto’s won hij al vele nationale en internationale
prijzen.
Bart Boodts: Ik studeerde beeldende kunst aan SintLucas en maakte altijd al graag foto’s. Toen ik in 2005 een
spiegelreflexcamera in mijn handen kreeg, sloeg de vonk
echt over. Na veel proberen en heel wat zelfstudie besliste
ik in oktober 2016 om van fotografie mijn beroep te maken.
Jouw motto luidt ‘iedereen is mooi’.
Bart: Aan mij moet je niet vragen om foto’s van gebouwen
of landschappen te maken. Ik hou ervan om te werken met
mensen voor mijn lens. Met mijn motto ‘iedereen is mooi’
wil ik situaties en mensen tonen zoals ze zijn.
Ik specialiseerde mij in reportagewerk meer bepaald in
huwelijken, zwangerschappen, geboortes en artistiek
naakt. Blijkbaar is mijn troef dat ik mensen snel op hun
gemak kan stellen en hun vertrouwen krijg.
Vorig jaar ontving je in Praag een prestigieuze
onderscheiding voor fotografen op Europees vlak.
Bart: Ik won al een zevental belangrijke prijzen maar op
dit Qualified European Photographer-label ben ik wel heel
trots. Ik nam deel met het geboorteverhaal van Mats, het
zoontje van een koppel uit Hemiksem. In twaalf foto’s
bracht ik de zwangerschap, geboorte en newbornshoot in
beeld.

Vijf internationale juryleden beoordeelden op strenge
wijze de techniek en compositie en bekroonden mijn
werk met het QEP-label. In de categorie reportage zijn
er momenteel slechts negen Belgen en 32 fotografen in
Europa die dit label mogen dragen. Het is dus een mooie
erkenning van de kwaliteit van mijn werk.

Ik hou ervan om te
werken met mensen voor
mijn lens.

Met deze foto nam Bart Boodts deel aan de World Photographic Cup.
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BART BOODTS

SCHELLENAAR IN BEELD

Ik wil met mijn foto’s
situaties en mensen tonen
zoals ze echt zijn.
BART BOODTS

Daarnaast nam je begin dit jaar deel aan de World
Photographic Cup.
Bart: Dat is een wedstrijd die je kan vergelijken met
een wereldbekerwedstrijd in de sportwereld. Ik deed in
de categorie huwelijksfotografie mee met een zwartwitfoto van een bruidspaar dat overvallen wordt door
een regenbui. Het is een unieke foto van een moment dat
niemand op zijn mooiste dag wil meemaken. Tegelijk is het
een foto die toch iedereen wil hebben. Helaas won ik niet.
Maar de selectie zelf, samen met vijftien landgenoten, is al
een grote overwinning voor mij.
Hoe bevalt het wonen en werken in Schelle?
Bart: Voor mijn verhuis woonde ik in Antwerpen. De rust
en gezelligheid van Schelle trok ons aan. Vanaf het eerste
moment zijn wij zeer goed ontvangen door onze buren.
Op straat werden we snel aangesproken en welkom
geheten. Dat is iets wat je in een meer stedelijke omgeving
niet zo vaak meemaakt.
Ook mijn klanten zijn zeer tevreden over de makkelijke
bereikbaarheid van Schelle. Zeker het goede openbaar
vervoer en een trein die zelfs in het weekend halt houdt,
zijn pluspunten voor mijn zaak.

Wat zijn je toekomstplannen?
Bart: Als fotograaf wil ik blijven groeien en verdere stappen
zetten om ‘iedereen is mooi’ in de praktijk te brengen.
Mijn tweede selectie voor de World Photographic Cup
smaakt natuurlijk naar meer. Maar ik denk dat ik toch
eerst ga voor de allerhoogste onderscheiding van Master
Qualified European Photographer voor reportage.
Mooiste plekje van de gemeente?
Bart: Naast mijn eigen fotostudio in de Rupelstraat
(lacht), vind ik de natuur in de Tuinlei en aan de dijk
prachtig. Maar ik denk dat er nog veel mooie plekjes
in Schelle te ontdekken zijn. Daar zal ik eens werk
van moeten maken …

Ontdek het werk van Bart Boodts op
www.bartboodtsphotography.com
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GEZON DE GEMEENTE

Maart: maand van het
Bevolkingsonderzoek
Dikkedarmkanker

In 2018 nam Schelle als pilootgemeente het voortouw om de leeftijdsgrens voor het Bevolkingsonderzoek
Dikkedarmkanker te verlagen naar de 50 tot en met 54-jarigen. Schepen Axel Boen: ‘De Europese richtlijn
adviseerde om vanaf 50 jaar tweejaarlijks een stoelgangtest dikkedarmkanker uit te voeren. Vlaanderen
organiseerde in 2018 een bevolkingsonderzoek vanaf 55 jaar, pas vanaf midden 2018 werden ook alle
53-54-jarigen uitgenodigd.’
‘Als gemeente zetten we graag in op preventie,’
beklemtoont schepen Axel Boen. ‘Daarom maakten we in
2018 en 2019 budget vrij om dit bevolkingsonderzoek voor
onze inwoners uit te breiden met een verlaging van de
leeftijdsgrens naar 50 jaar. Na ons pilootproject verlaagde
Vlaanderen elk jaar de leeftijdsgrens om de Europese
richtlijnen tegemoet te komen. Pas vanaf januari 2019
kwamen voor heel Vlaanderen de 51- en 52-jarigen er bij en
nog maar recent (vanaf januari 2020) ook de 50-jarigen.’
Deelname aan het onderzoek
De cijfers van 2018 voor Schelle tonen een dekkingsgraad
van 70,7% bij de mannen en vrouwen binnen de doelgroep
die zich preventief lieten onderzoeken. Dit is hoger dan het
gemiddelde voor de provincie Antwerpen (65 %).
De responsgraad op de uitnodiging voor het
bevolkingsonderzoek lag op 47,9% (cijfer voor inwoners
van 53 t.e.m. 74 jaar). Daarmee scoren we lager dan de
gemiddelde deelname in onze provincie (52,3%).
De groep 50-51-52 jarigen die al in Schelle werden
uitgenodigd, nog voordat de overige 50-52-jarigen in
Vlaanderen konden deelnemen - namen minder deel dan
verwacht: respectievelijk 39,1%, 36,5% en 41%.
Blauw licht
De voorbije twee jaar stond het gemeentehuis in maart in
blauw led-licht om het bevolkingsonderzoek in de kijker te
zetten. ‘Ook in 2020 zetten we deze actie voort. Want het
is belangrijk dat de responsgraad bij de Schellenaar op dit
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onderzoek nog meer stijgt. Dus doe gewoon thuis deze
eenvoudige en gratis test die in je brievenbus valt. Elke
persoon waarbij we dikkedarmkanker voortijdig kunnen
opsporen is een winst voor de gezondheid van onze
inwoners,’ besluit schepen Axel Boen.
Meer weten over het bevolkingsonderzoek?
» bel gratis naar het Centrum voor Kankeropsporing op
0800 60 160 tussen 9 en 12 uur en 13 en 16 uur
» stuur een mail naar info@bevolkingsonderzoek.be
» surf naar https://dikkedarmkanker.bevolkingsonderzoek.be/
» vragen over je persoonlijke medische situatie, neem
contact op met je huisarts
Wanneer mag je een uitnodiging verwachten?
Je krijgt van het Centrum voor Kankeropsporing een
uitnodigingsbrief als je tot de leeftijdsgroep 50 tot
en met 74 jaar behoort en het twee jaar geleden is
dat je een stoelgangstaal liet onderzoeken.
Je kan dat eenvoudig nakijken op:
» www.myhealthviewer.be
» www.mijngezondheid.be
» www.cozo.be
Daar vind je ook je vaccinaties, medisch dossier en
medicatieschema. Inloggen kan via je elektronische
identiteitskaart of de app ‘itsme’.

GEZON DE GEMEENTE

Bevolkingsonderzoek
Borstkanker
Het Bevolkingsonderzoek Borstkanker
geeft vrouwen van 50 tot en met 69 jaar de
kans om elke twee jaar een kwaliteitsvolle
screeningsmammografie te laten nemen.
Als je in aanmerking komt voor dit onderzoek
ontvang je een persoonlijke, schriftelijke
uitnodiging van het Centrum voor Kankeropsporing.
In die brief staat een afspraak vermeld tussen 11 en
19 maart in de Mammobiel op het kerkplein van
Schelle. Het onderzoek is volledig gratis als je bij een
Belgisch ziekenfonds bent aangesloten.
www.bevolkingsonderzoek.be
Bel gratis naar het Centrum voor Kankeropsporing
op 0800 60 160
tussen 9 en 12 uur en 13 en 16 uur
of stuur een mail naar info@bevolkingsonderzoek.be

Ons dorp geeft
Wist je dat slechts 3% van de Vlamingen bloed-,
plasma- of bloedplaatjes geeft? In 2019 telden we
268 Schellenaren als donor, dat is 3,89% van de
inwoners. Da’s mooi. Maar het kan nog beter.
Samen kunnen we Rode Kruis-Vlaanderen helpen om
tegen eind dit jaar het aantal donoren in Vlaanderen op te
trekken naar 4%. Laat zien dat we een vrijgevige gemeente
zijn en word ook donor.
Rode Kruis-Vlaanderen afdeling Niel-Schelle verwelkomt je
graag voor de bloedinzameling:
» in de hal van het gemeentehuis, Fabiolalaan 55 in
Schelle op woensdag 13 mei, woensdag 5 augustus en
donderdag 29 oktober 2020 tussen 17.30 en 20.30 uur
» in de basisschool, Veldstraat 1 in Niel op dinsdagen
5 mei, 28 juli en 20 oktober tussen 18 en 20.30 uur
bloed@niel-schelle.rodekruis.be - 03 288 87 43

Gratis opleiding reanimeren en defibrilleren
Elke dag krijgen bijna 30 mensen in België een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Slechts 5 tot 10%
overleeft dit.
Wordt een slachtoffer binnen de eerste 3 tot 4 minuten
gereanimeerd en krijgt het een stroomstoot toegediend
met een AED (automatische externe defibrillator), dan
heeft het slachtoffer 60 tot 70% overlevingskans.
Daarom organiseren we als ‘hartveilige gemeente’
opnieuw gratis opleidingsmomenten voor onze inwoners
samen met Rode Kruis-Vlaanderen afdeling Niel-Schelle.
Dinsdagavond 24 maart kan je de vaardigheden leren
en het vertrouwen krijgen om in te grijpen bij een
hartstilstand.

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)

» dinsdag 24 maart van 19 tot 22 uur (maximaal 15
personen, indien nodig worden bijkomende sessies
georganiseerd)
» hal, gemeentehuis, Fabiolalaan 55, Schelle
» gratis na verplichte inschrijving:
onthaal@schelle.be - 03 871 98 30
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Keltische avond
Brighid’s Call
Brighid’s Call dompelt met hun programma
‘Vlinder Mij’ de Heilige Familiekerk volledig
onder in een intense Keltische fusionsfeer.

© Jelle Wildiers

Familievoorstelling
Spinnenmetenknippen (6+)
Deze muzikale wandelvoorstelling vertelt het
verhaal van Lily. Zij woont op het kerkhof met haar
vader waar ze Kasper ontmoet. Er ontstaat een prille
liefde tussen hen maar die is helaas van korte duur
want Lily is ziek.

Via toetsen, zang en harp brengen ze een
voorstelling waarin muziek, proza en poëzie hand
in hand gaan en waarbij ze je meenemen op een
innerlijke reis. Breekbaar en licht, speels en vurig en
vanuit een diepe verbinding met de natuur en de
oerkracht van het bestaan.
»
»
»
»
»

vrijdag 24 april, 20.15 uur
Heilige Familiekerk, Tolhuisstraat 34, Schelle
VVK: € 8 / € 6 (-26 j / academie HSN)
kassa : € 10 / € 8 (-26 j / academie HSN)
inschrijven: www.ivebica.be, in de bib of bij de
cultuurdienst (gemeentehuis Schelle)

Dood, verlies en rouw een plaats geven, aan de hand
van een lach en een traan; dat is het doel van deze
meeslepende voorstelling. Een verhaal over verdriet en
loslaten, maar ook over vriendschap en ontluikende liefde.
Geen droeve, zware kost maar een gevoelig verhaal met
plaats voor humor.
» zondag 22 maart, twee voorstellingen om 14.30 en 16.30 uur
» begraafplaats, Kerkhofstraat 54, Schelle
» € 9 / € 6 (-18 J) - € 2 korting per ticket voor leden
Gezinsbond
» tickets: www.ivebica.be, in de bib of bij de cultuurdienst
(gemeentehuis Schelle)

Aperitiefconcert
Silke & Michael
Silke Mastbooms eindigde tweede in het eerste seizoen van The Voice en Michael Asnot won in 2017
het Eén-programma ‘Koen zoekt een Kris’. Deze twee klasbakken brengen samen met een extra
muzikant een handvol bekende en prachtige songs van Chaka Khan en Paul Simon tot Bruno Mars en
Rita Ora.
» zondag 8 maart, 11.30 uur
» Gemeentehuis Niel (Atrium), Ridder Berthoutlaan 1
» VVK € 6 / € 4 (-26 j / academie HSN) drankje inbegrepen
» kassa: € 8 / € 6 (-26 j / academie HSN) drankje inbegrepen
» kaarten: www.ivebica.be, in de bib of bij de
cultuurdienst (gemeentehuis Schelle)
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Cursus Duits
converseren
Ga je binnenkort op reis naar Duitsland of
wil je gewoon dringend je Duits opfrissen?
Via deze snelcursus leer je je behelpen in
alledaagse situaties.
Enkele onderwerpen die aan bod komen zijn: jezelf
voorstellen, juiste uitspraak, basissituaties in een
hotel of restaurant, de weg vragen en eenvoudige
telefoongesprekjes. Je krijgt ook op een ludieke
manier een inkijk in enkele aspecten van de Duitse
cultuur.
» dinsdag 3, 10, 17, 24 en 31 maart van 19.30 tot 21.45 uur
» Intergemeentelijke bibliotheek, Heuvelstraat 111117, Hemiksem
» € 30 voor de reeks van 5 sessies
» inschrijven: www.ivebica.be, in de bib of bij de
cultuurdienst (gemeentehuis Schelle)

Leeskring
Ilja Leonard Pfeijffer,
Arthur Japin en Leïla
Slimani
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 maart staat het boek ‘Peachez,
een romance’ van Ilja Leonard Pfeijffer centraal, in april
plaatsen we ‘Vaslav’ van Arthur Japin in het voetlicht en
in mei lezen en bespreken we ‘Een zachte hand’ van Leïla
Slimani.
» dinsdag 31 maart, 28 april en 26 mei 2020
van 19.30 tot 22 uur
» intergemeentelijke bib, Heuvelstraat 11, Hemiksem
» € 8 / € 6 (inwoners Hemiksem, Schelle en Niel) per sessie
» inschrijven: www.ivebica.be, in de bib of bij de
cultuurdienst (gemeentehuis Schelle)

Verzorgen van kamer- en terrasplanten
Workshop
Kamer- en terrasplanten vergen meer aandacht dan planten die in de volle grond in
je tuin groeien.
Katia van De Bloementuin heeft aandacht voor: de hoeveelheid water, de nodige lichtinval,
temperatuur, soorten potgrond, voeding, eventuele bestrijding van ziektes, hoe en wanneer
verpotten en snoeien of verwijderen van uitgebloeide bloemen. Breng gerust één van je planten
mee om te oefenen.
»
»
»
»

woensdag 11 maart van 19.30 tot 22 uur
Gemeentehuis Schelle, Fabiolalaan 55
€ 7 / € 5 (inwoners Hemiksem, Schelle en Niel)
inschrijven: www.ivebica.be, in de bib of bij de cultuurdienst (gemeentehuis Schelle)

Kazachse kookworkshop
Julia Koloskova, een jonge Schelse vrouw, neemt ons mee in de Kazachse keuken. De geschiedenis van
de Kazachen als nomadenvolk is tot op vandaag in de gerechten terug te vinden: veel vlees (lam of
paard), deeg, bouillon en knolgroenten.
De workshop is meer dan ooit een kennismaking
met een voor ons vreemde cultuur. En bovendien kan
Julia zeer goed vertellen. Verwacht je dus aan het
onverwachte!

»
»
»
»

zaterdag 14 maart van 9.30 tot 14 uur
PC De Mouterij, Leopoldstraat 2, Schelle
€ 20
inschrijven: www.ivebica.be, in de bib of bij de
cultuurdienst (gemeentehuis Schelle)
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Geniet in de bib van Hemiksem van deze interactieve voorstelling ‘Robin Hood’.

Jeugdboekenmaand
Workshop 3D-printerpen
Met de 3D-printerpen maken kinderen creaties van plastic
zoals maquettes, sieraden en sculpturen. Ze ontdekken de
mogelijkheden van de 3D-printerpen en het 3D-printen.
»
»
»
»
»
»

woensdag 11 maart
1ste, 2de en 3de leerjaar van 13.30 tot 15 uur
4de, 5de en 6de leerjaar van 15.30 tot 17 uur
intergemeentelijke bib, Antwerpsestraat 24, Niel
€2
inschrijven: https://ivebica.bibliotheek.be, in de bib of
bij de cultuurdienst (gemeentehuis)

Leren werken met een
iPad
Vrijwilligers van Rupelbib helpen je in
driedelige cursus om het werken met een
iPad onder de knie te krijgen.
Je moet al een beetje met een computer kunnen
werken en brengt zelf je iPad mee. De cursus is niet
zinvol voor tablets met Android. Om praktische
redenen worden de deelnemers voor de eerste les in
twee groepen verdeeld.
» dinsdag 10 of 12 maart, 17 en 24 maart van 9.30
tot 12 uur
» intergemeentelijke bib, Heuvelstraat 11,
Hemiksem
» € 5 voor de reeks van 3 sessies
» inschrijven: https://ivebica.bibliotheek.be, in de
bib of bij de cultuurdienst (gemeentehuis)
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Feest in de bib met Robin Hood
Het gezelschap ‘Spelenderwijs’ brengt de interactieve
voorstelling ‘Robin Hood voor kinderen tussen 6 en 12 jaar.
Nadien kunnen ze nog smullen van een pannenkoek.
»
»
»
»

woensdag 18 maart van 14.30 tot 16 uur
intergemeentelijke bib, Heuvelstraat 11, Hemiksem
€2
inschrijven: https://ivebica.bibliotheek.be, in de bib of
bij de cultuurdienst (gemeentehuis)

Vorming
Ga voor meer
loopbaangeluk
Work-life balans, meer evenwicht, meer
loopbaangeluk. Je goed voelen in de job die je zo
graag doet, zonder dat jij, je gezin of je relaties
eronder lijden, dat is het doel van deze avond.
Je gaat met Gerda Devos van Nextstepcoaching aan de
slag met knelpunten uit je eigen leven, zodat je meteen de
aangereikte informatie kan toepassen op een manier die
bij jou past.
»
»
»
»

woensdag 22 april, van 19.30 tot 22 uur
intergemeentelijke bib, Antwerpsestraat 24, Niel
gratis
inschrijven: https://ivebica.bibliotheek.be, in de bib of
bij de cultuurdienst (gemeentehuis)

IN DE BIB - IVEBICA

Gezocht: vrijwilliger
voor verdelen
boekenpakketten
De bib in Hemiksem zoekt een vrijwilliger die om de twee
maanden met eigen wagen peuterboekenpakketten wil
rondbrengen. De pakketten circuleren op regelmatige wijze
tussen een elftal vaste adressen in Hemiksem en Schelle.
Er is een km-vergoeding voorzien voor de gemaakte kosten.
bibhemiksem@ivebica.be - tel. 03 288 27 40

Verhalenparade
Voorlezen laat kinderen kennismaken met een
wereld van boeken, stimuleert de fantasie en het
taalgevoel. De bib nodigt kinderen tussen 3 en 8
jaar uit om te 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
verdienen ze een geschenk.

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.

» intergem. bib, vestiging Hemiksem van 15 tot
16 uur op woensdag 8-22 januari, 5-19 februari
2020
» intergem. bib, vestiging Niel, van 15 tot 16 uur op
woensdag 15 januari en 12 februari 2020
» gratis na verplichte inschrijving:
www.ivebica.bibliotheek.be, in de bib of bij de
cultuurdienst (gemeentehuis Schelle)

Gratis online cursussen

De deelnemers beginnen met Scratch. Geen
voorkennis nodig, wel een pc meebrengen.

Als lid van de bib van IVEBICA kan je gratis een
dertigtal online cursussen (informatica, talen en
vrije tijd) volgen.

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.

Recent werden enkele cursussen vervangen door
nieuwe titels: yoga voor beginners, starten met excel,
ontspanningsoefeningen bij stress en twee essentials over
de werk-privé balans.

» zaterdag 14 maart en 25 april 2020 van 14 tot 17
uur
» intergemeentelijke bib, Heuvelstraat 11,
Hemiksem
» gratis na verplichte inschrijving: www.
coderdojobelgium.be/nl
» organisatie IVEBICA Hemiksem-Schelle-Niel ism
CoderDojo Hemiksem

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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In nood … bel 112

Sinds 11 februari moet je slechts één enkel nummer (112) onthouden om de drie hulpdiensten (brandweer,
ambulance en politie) te bereiken in een noodsituatie.
Als je belt krijg je een keuzemenu om te kiezen welke
hulp je nodig hebt: van de brandweer, de ambulance of
de politie. Zodra de keuze gemaakt is, word je in contact
gebracht met een operator van de noodcentrale die
onmiddellijk de hulpdiensten kan sturen die je nodig hebt.
In alle gevallen word je geholpen, ook als je geen of de
verkeerde keuze zou maken.

Via de app 112 BE kan je ook snel kiezen voor ziekenwagen,
brandweer en politie. Je opent de app en kiest het type
hulp via een icoon.
www.112.be/nl/menu

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

Ben jij al lid van BIN?
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.
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).
PolitieZone Rupel
pz.rupel.operaties@police.belgium.eu - 03 443 09 00
www.schelle.be - rubriek leven en wonen /
veiligheid
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Meteen verwittigd bij een
noodsituatie:
schrijf in op BE-Alert!
Bij een noodsituatie in Schelle willen we jou graag snel
verwittigen. Daarbij gebruikt onze
gemeente BE-Alert. Dit is een systeem dat je meteen op de
hoogte stelt van een noodsituatie
via sms, mail of telefoon.
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.
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.

NOORD-ZUID

Amnesty International schrijfavond
Amnesty International komt op voor de rechten van de mens. Die rechten worden nog te vaak geschonden
in tal van landen in de wereld. Iedere derde dinsdagavond van de maand kan je brieven schrijven voor
mensen die opkomen voor gerechtigheid in hun land of voor hun gemeenschap omdat ze bedreigd worden
door de overheid of grote multinationals.
Je bent welkom in het gemeentehuis van Schelle
(E. Wilssenszaal - gelijkvloers) op dinsdag 17 maart en
21 april tussen 18.15 en 19.45 uur. Amnesty zorgt voor papier,
pennen en postzegels. Koekjes, thee, koffie of water staan
voor je klaar.

Amnesty International - Maria Van Hoofstat
0474 29 60 90

Organiseer een etentje voor Rikolto!
Rikolto voerde in januari over heel Vlaanderen campagne, ook in Schelle. Met de verkoop aan
de Delhaize met de leerlingen van 5 en 6 van de Sint-Lutgardisschool en met Het Grootste Diner
zamelden we dit jaar 4100 euro in!
Met de slogan ‘lekker voor mens en planeet’ brengt
Rikolto de boodschap dat we de wereld kunnen
veranderen met lekker eten. Wereldproblemen zoals
klimaatopwarming, waterschaarste, honger en
overgewicht, zijn voor een groot stuk het gevolg van hoe
we voedsel produceren en consumeren. Daarom werkt
Rikolto over de hele wereld met boerenorganisaties,
bedrijven en overheden om te zorgen dat ons eten
lekker is voor mens én planeet: voor de boeren die ervan
moeten leven, voor ons en voor het milieu.
Het Grootste Diner
Verandering begint volgens Rikolto ook bij ons aan
tafel. Daarom lanceren ze Het Grootste Diner. Met die
actie willen ze de komende maanden 10.000 mensen
aan tafel brengen. De Mondiale Raad gaf met het
etentje op de Plukboerderij het startsignaal. Veel

dank aan de koks en helpers, de Plukboerderij voor de
accommodatie en groenten en Delhaize Schelle voor de
royale sponsoring in natura.
Organiseer via www.grootstediner.be een etentje
waaraan je gasten hun stoel kunnen reserveren in ruil
voor een bijdrage aan Rikolto. Al die etentjes vormen
samen Het Grootste Diner.
Door mee te doen laat je zien dat jij het belangrijk
vindt dat ons eten lekker is voor mens en planeet.
Zo geven we samen een signaal aan beleidsmakers,
voedingsbedrijven en supermarkten om van duurzaam,
fair en gezond, een evidente keuze te maken
www.grootstediner.be

Koop bewust bij ondernemers van hier
Op zaterdag 21 maart zetten we alle winkelhiers in Schelle in de kijker. We roepen iedereen op om
die dag te winkelhieren en geven aandacht aan de voordelen en het belang van lokaal kopen bij
ondernemers van hier.
Een Winkelhier is een ondernemer van hier, met een
fysieke zaak, een webshop of allebei. Een ondernemer die
met passie zijn of haar zaak runt en met kennis van zaken.

Steun dus onze lokale handelaars en winkel op 21
maart (en ook de andere dagen) bij hen!

Een Winkelhier staat altijd klaar voor de klanten, want
is vlakbij. Hij of zij investeert in de lokale gemeenschap,
zorgt voor lokale tewerkstelling en sponsort lokale
initiatieven of verenigingen. Met andere woorden:
een ondernemer die onze samenleving aangenamer,
sterker en schoner maakt.
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Gezocht: monitoren
Je bent graag met kinderen bezig, je bent minstens
16 jaar en je zoekt nog een boeiende vakantiejob?
Solliciteer dan om één van onze monitoren te
worden tijdens onze zomerkampen.
Ook in de gemeentelijke kinderopvang De
Schellebel kan je vakantiewerk doen. Daarvoor
moet je minstens 18 jaar zijn, een volledige maand
kunnen werken (juli of augustus) en in het bezit
zijn van een diploma dat goedgekeurd is door
Kind & Gezin (bv. kinderverzorgster of tweede
jaar kleuteronderwijs afgerond). Uitzonderingen
kunnen toegestaan worden.
Het aanvraagformulier vind je op www.schelle.be in
de rubriek vrije tijd -jeugd. De sollicitatiegesprekken
vinden plaats op vrijdagvoormiddag 3 april 2020.
Mail voor 16 maart het aanvraagformulier naar
vrijetijd@schelle.be (zomerkampen) of
schellebel@schelle.be (De Schellebel).

Burgerbevraging
binnenkort in jouw
brievenbus?
Is het leuk wonen in je buurt? Kan je veilig fietsen
in jouw gemeente? Is er voldoende groen? Hoe
tevreden ben je over de voorzieningen en diensten
in jouw gemeente? ... Voor elk bestuur is het
belangrijk om te weten wat jij denkt over jouw
gemeente.
Daarom organiseert het Agentschap Binnenlandse Bestuur
van de Vlaamse overheid, in samenwerking met Statistiek
Vlaanderen, de grootschalige bevraging Gemeente- en
Stadsmonitor. Van woensdag 25 maart tot midden
juni worden bijna 400.000 inwoners van 17 tot 85 jaar
uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen.
Jouw medewerking aan deze burgerbevraging is vrijwillig,
maar wel van groot belang. Je krijgt de kans om jouw
mening te geven over de thema’s die in jouw gemeente
belangrijk zijn. Als je de vragenlijst volledig invult, maak je
kans op een geschenkbon van 12 euro.
www.gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be

Aanleg elektriciteitskabels voor capaciteitsuitbreiding
Umicore
Elia legt twee ondergrondse elektriciteitskabels (150kV)
aan tussen het hoogspanningsstation in Schelle en
de site van Umicore in Hoboken. Dit is nodig om een
capaciteitsuitbreiding van Umicore op de site in Hoboken
mogelijk te maken. Op een aantal plaatsen in Schelle en
Hemiksem worden hiervoor werven ingericht waardoor
de doorgang op sommige plaatsen niet mogelijk is.
De aannemer voorziet steeds omleidingsborden en
signalisatie voor alle weggebruikers.

De herstellingswerken in de Alexander Wuststraat,
Interescautlaan, Laardijk en Maeyelei zijn lopende en
zullen, onder normale omstandigheden, tegen eind maart
2020 afgerond zijn. Tot dan blijft de huidige signalisatie
gelden en is er op de Laardijk en Maeyelei geen doorgang
toegestaan voor fietsers en voetgangers.
omwonenden@elia.be - 0800 11 089

Opening toeristisch seizoen Rupelstreek
Zondag 29 maart
12 - 17 uur
Provinciaal Recreatiedomein De Schorre
Gratis toegang!
Gezellige streekmarkt met degustaties, streekgerechten,
kinder- en randanimatie, workshops, infostands en een
optreden van coverband J-Red.
www.toerismerupelstreek.be
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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.
Daarom deze oproep aan alle honden- en
paardenbezitters: toon respect voor andere
inwoners en ruim de paardenmest en
hondenpoep op. Lap je deze regels aan je laars
(of in het slechtste geval aan die van iemand
anders), dan riskeer je een boete tot 350 euro.
Bedankt aan alle mensen die altijd de hoopjes
van hun dieren opruimen!

Hulde aan slachtoffers
V-bombardementen
Het gemeentebestuur brengt hulde aan
slachtoffers van de V-bombardementen op
haar grondgebied op zondag 26 april om
14.30 uur aan hoek Tuinlei-Steenwinkelstraat.
Aansluitend is er een kleine receptie in het
Muydenhof.
Graag voor 15 april inschrijven voor receptie:
onthaal@schelle.be
03 871 98 30

Hoe gezond is het
verkeer in jouw
straat?
Vink op donderdag 14 mei aan hoeveel
voetgangers, fietsers en andere voertuigen er
door je straat passeren. Tel één uurtje, van 17
tot 18 uur. Onze wetenschappers berekenen
jaar na jaar of je straat op de goede weg is.

Blijf op de
hoogte van
omleidingen op
jouw lijn
De bussen van De Lijn moeten vaak een
omleiding volgen door wegenwerken of
evenementen. Wil jij graag vooraf op de hoogte
zijn? Schrijf je dan in op de nieuwsbrieven van
De Lijn:
» surf naar www.delijn.be en meld je aan
» selecteer de bus- of tramlijnen waarover je
info wilt ontvangen
» klik op ‘ontvang e-mailmeldingen’

Doet jouw straat al mee?
Check het op www.straatvinken.be en schrijf je
meteen in!

EU Disability Card
» Een kaart die de toegang van personen
met een handicap tot cultuur, sport en
vrijetijdsbesteding bevordert.
» Een officiële kaart uitgereikt door de Belgische
instellingen bevoegd voor personen met een
handicap.
» Een kaart gratis voor de personen met een
handicap.
» Een kaart erkend in 8 Europese landen.
www.eudisabilitycard.be/nl
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MAART

Dinsdag 3 maart

Van Gogh, zijn bewogen leven en
werk
Voordracht Lieve Marien
PC, Hoogstraat 19, Boom, 14 uur
OKRA
 03 887 28 59

Woensdag 4 maart

Workshop Powertex - stone art deel 1
Zaal Schuttershof, 19.30 - 22 uur
Viva SVV
 03 887 38 83

Zaterdag 7 maart

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 maart

Loeren naar kleine beestjes in
Maaienhoek
Vertrek parking einde Kapelstraat/
Laarhofstraat Schelle, 16 uur. Tijdens
de excursie zoeken we naar muizen,
watersalamanders en hazelwormen.
Natuurpunt Rupelstreek
 Inschrijven:
yente_demaesschalck@hotmail.com

Zaterdag 7 en zondag 8
maart

Tentoonstelling
Werken van de leden in olieverf,
aquarel en pastel
Gemeentehuis, Fabiolalaan 55, Schelle,
van 13 tot 17 uur
Kunstkring Schelle

Zondag 8 maart
Verwenontbijt in Niel
Viva SVV
 0495 77 01 16

Woensdag 11 maart

Cursus Bloemschikken: lentestuk
Zaal Schuttershof, 19.30 - 22 uur
Viva SVV
 03 887 38 83
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Donderdag 12 maart

Bezinningsdag
Verzoening door Paul Lansi, PC De
Mikman, 14 uur
OKRA
 Inschrijven: 03 289 35 85

Donderdag 12 maart

Stroom op je dak
Plaatsen van zonnepanelen, werking
en voordelen, PC De Mikman, 20 uur.
KWB H. Familie
 dirk.belderbos@telenet.be
 0478 37 07 24

Donderdag 12 maart

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

Vrijdag 13 maart

Forum gezelschapsspelen
PC De Mouterij, vanaf 19.30 uur
kwb*SchelleLeeft!
 dirk.gys@gmail.com

Vrijdag 13 maart

Breng je ouders mee naar Sjatoo
Vanaf 20 uur, ouders en
sympathisanten kunnen een kijkje
nemen in het jeugdhuis
Jeugdhuis Sjatoo Schel
 www.jeugdhuisschelle.be

Vrijdag 13 maart

Quiz
De Griene, Kattenberg 1, 20 uur,
ploegen van 4 tot 6 personen, 20 euro
per ploeg
Schelle BBC
 Inschrijven: quiz@schellebbc.be

Dinsdag 17 maart

Donderdag 19 maart
Lentefeest
PC De Mikman, 14 uur
OKRA
 Inschrijven: 03 887 60 25

Vrijdag 20 maart

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

Maandag 23 maart

Bezoek koffiebranderij Succes Koffie
Hoek 76 Boom, 14 uur
KWB H. Familie
 0468 20 90 03
 willy.ronge@gmail.com

Woensdag 25 maart

Workshop Powertex - stone art deel 3
Zaal Schuttershof, 19.30 - 22 uur
Viva SVV
 03 887 38 83

Woensdag 25 maart

Forum gezelschapsspelen
PC De Mouterij, vanaf 19.30 uur
kwb*SchelleLeeft!
 dirk.gys@gmail.com

Donderdag 26 maart

Info-avond de terugkeer van de wolf
in de Lage Landen
PC De Mikman, 20 uur. Inkom 2 euro.
Jan Kelchtermans reist al meer dan tien
jaar naar de meest afgelegen uithoeken
van Europa ter observatie van grote
carnivoren en herbivoren. Hij vertelt
over de grote vijf van Europa: wolven,
beren, lynxen, veelvraten en wisenten.
 Inschrijven:
info@natuurpuntrupelstreek.be

Ontbijt
PC De Mikman, 9 uur
Femma H. Familie
 03 887 08 55

Donderdag 26 maart

Dinsdag 17 maart

Donderdag 26 maart

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

Woensdag 18 maart

Workshop Powertex - stone art deel 2
Zaal Schuttershof, 19.30 - 22 uur
Viva SVV
 03 887 38 83

Stadsbezoek Gent
Okra
 Inschrijven: 03 334 74 31

Koffiefeest
Taverne Ravenstein, 16.30 uur
S-Plus
 0478 34 43 79

Vrijdag 27 maart

Pekeljeffen: verse pekelharing
De Griene, Kattenberg 1, 18.30 uur, 6 euro
Schelle BBC
 Inschrijven kan:
davidraeymaeckers@hotmail.com
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Zaterdag 28 maart

Tweede Handskoopjesmarkt
PC De Mouterij, Leopoldstraat 2, van
9.30 tot 14 uur
Femma Schelle Sint-Petrus & Paulus
 03 844 41 34

Zondag 29 maart

Lenteontbijt
GBS De Klim
 Inschrijven: gbs.deklim@schelle.be

Maandag 30 maart

Leesclub
PC De Mikman, 14 uur
OKRA
 Inschrijven: 03 334 74 31
Lenteschoonmaak
Zaterdag 21 maart houden
we tussen 10 en 12 uur een
lenteschoonmaak op de straten en
pleinen in ons dorp. De inkomhal
van het gemeentehuis (kant
Fabiolalaan) is de verzamelplaats.
Er liggen handschoenen,
grijptangen en vuilniszakken klaar.
Kinderen onder de 12 jaar kunnen
meehelpen onder begeleiding van
een volwassene. Na afloop staat er
een drankje klaar.
milieu@schelle.be

APRIL

Woensdag 1 april

Cursus Bloemschikken: Pasen
Zaal Schuttershof, 19.30 - 22 uur
Viva SVV
 03 887 38 83

Zaterdag 4 april

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

Maandag 6 april

Operette Het land van de glimlach
Arenbergschouwburg, 14.30 uur
OKRA
 Inschrijven: 03 888 69 22

Dinsdag 7 april

Donderdag 16 april

Woensdag 8 april

Vrijdag 17 april

Donderdag 9 april

Vrijdag 17 april

Donderdag 9 april

Woensdag 22 april

Vrijdag 10 april

Woensdag 22 april

Fietstocht naar Sint-Amands (35 km)
PC De Mikman, 9 uur
Femma H. Familie
 03 887 73 74
Creatief Atelier
Juwelen afmaken, breien en haken
van zomerbloesje deel 1
Zaal Schuttershof, 19.30 - 22 uur
Viva SVV
 03 887 38 83
Bingo
Taverne Ravenstein, 14.30 uur
S-Plus
 0498 29 06 42
Bingo
PC De Mouterij, 14 uur
OKRA
 Inschrijven: 03 887 82 03
Forum gezelschapsspelen
PC De Mouterij, vanaf 19.30 uur
kwb*SchelleLeeft!
 dirk.gys@gmail.com

Zondag 12 april

Paasontbijt
PC De Mikman, 9 uur.
KWB H. Familie
 0499 48 78 45
 maurice.eeckeleers@telenet.be

Maandag 13 april

Thema-tentoonstelling: lokvogels
Peperstraat 48, van 14 tot 17 uur
Heemkundige kring Scella
 henry.de.bondt@telenet.be

Dinsdag 14 april

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

Woensdag 15 april

Creatief Atelier
Juwelen maken nieuwe technieken,
breien en haken van zomerbloesje
deel 2
Zaal Schuttershof, 19.30 - 22 uur
Viva SVV
 03 887 38 83

Paasfeest
PC De Mouterij, 14 uur
OKRA
 Inschrijven: 03 877 60 25
Mexican Night
Vanaf 20 uur genieten jongeren van
Sjatoo met sombrero's, Desperado's en
sfeervolle muziek.
Jeugdhuis Sjatoo Schel
 www.jeugdhuisschelle.be
Koffietafel
Ravenstein, 16 uur
Vief
 0475 79 93 86

Forum gezelschapsspelen
PC De Mouterij, vanaf 19.30 uur
kwb*SchelleLeeft!
 dirk.gys@gmail.com
Creatief Atelier
Juwelen maken nieuwe technieken,
breien en haken van zomerbloesje
deel 3
Zaal Schuttershof, 19.30 - 22 uur
Viva SVV
 03 887 38 83

Donderdag 23 april

Koffiefeest
Taverne Ravenstein, 16.30 uur
S-Plus
 0478 34 4379

zaterdag 25 april

Garageverkoop
Van 8 tot 17 uur
Femma Schelle Sint-Petrus & Paulus
 www.femma-spp-schelle.be

Zondag 26 april

Thema-tentoonstelling: lokvogels
Peperstraat 48, van 14 tot 17 uur
Heemkundige kring Scella
 henry.de.bondt@telenet.be

Donderdag 30 april

Stadsbezoek Lokeren
Okra
 Inschrijven: 03 334 74 31
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WEKELIJKSE
ACTIVITEITEN
Maandag

Tai Chi
2-9-16-23-30 maart, 20-27 april, PC De
Mouterij, 10.30 uur, € 5 per les
Femma Schelle Sint-Petrus en Paulus
 0496 70 62 27
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 en 30 maart, 27 april
PC De Mikman, 19.30 - 22 uur
Femma H. Familie
 03 887 86 22
Wandelen
Maart-april, vertrek sporthal Schelle,
14 - 15 uur, gratis.
Femma Schelle Sint-Petrus & Paulus
 joke.selderslaghs@hotmail.com
 0472 77 09 02

Dinsdag

Badminton (sept - juni)
Sporthal Scherpenstein, 10 uur
Scheve Toren
 03 887 72 34
Fietsen (niet in jan-feb)
Vertrek kerk St. Petrus & Paulus,
tweede dinsdag, kapel Boerenhoek,
13 uur
OKRA Schelle
 03 887 13 56
Crea (handwerk)
PC De Mikman, Tolhuisstraat 34,
13 - 16 uur
Samana
 apersmaria@hotmail.com
 0498 374 318
Petanque
Abdij Hemiksem, 14 uur
OKRA Schelle
 03 887 60 88
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Geloofsgroep
Eerste dinsdag van maand, Pastorij,
Fabiolalaan 11, 14.30 uur
OKRA Schelle
 03 289 35 85
Yoga
3-10-24 maart, 7-14-21 april
PC De Mikman, 20-21.30 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
Open clubrit
Start Kattenberg, parking De Griene,
18.30 uur, 70 km
 0478 97 30 54
 www.wtc-de-beren-schelle.be

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
Wandelen
Maart-april, vertrek sporthal Schelle,
14 - 15 uur, gratis
Femma Schelle Sint-Petrus & Paulus
 joke.selderslaghs@hotmail.com
 0472 77 09 02
Hobby- en knutselnamiddag
Taverne Ravenstein, 13.30 - 16.30 uur,
niet in schoolvakantie
Viva SVV
 03 887 26 61

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
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,
zie website voor startuur en afstand.
 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 03 15 63
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OPENINGSUREN LOKETTEN
GEMEENTEHUIS
Ingang via Peperstraat 38

Elke werkdag: 8.30 - 12 uur
Dinsdagavond: 18 - 19.30 uur
Woensdag : 14 - 16 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

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: 13 april, 1-21-22 mei, 1 juni, 21 juli, 2-11
november, 24 december om 16 uur, van 25 december 2020
tot en met zondag 3 januari 2021

Sportcomplex
Scherpenstein
Raadpleeg op www.schelle.be de openingsuren,
sluitingsdagen en momenten waarop de sportzaal niet
vrij is.

Bibliotheek
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

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.

Ophaling afval

Restafval: 5-12-19-26 maart, 2-9-16-23 april
GFT+ en PMD: 12 en 26 maart, 9 en 23 april
Papier en karton: 26 maart en 23 april
Recyclagepark: dinsdag en woensdag 13-17 uur,
donderdag 9-12 uur en 13-17 uur, vrijdag 13-19 uur,
zaterdag 9-16 uur
Grof vuil: 03 871 98 54 - milieu@schelle.be
Via de Recycle app krijg je snel en efficiënt info over
wijzigingen in de ophaalkalender.

Gemeenteraad en
OCMW-raad
» donderdag 12 maart 2020 om 20 uur, raadzaal
gemeentehuis
» donderdag 23 april 2020 om 20 uur, raadzaal
gemeentehuis

Gratis juridisch advies

In het gemeentehuis kan je terecht voor gratis juridisch
advies tijdens de zitdagen van de advocaat op donderdag
12 en 26 maart, 9 en 30 april 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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Het gemeentebestuur van Schelle brengt zondag 26
april hulde aan slachtoffers van de V-bombardementen
op haar grondgebied.
» zondag 26 april, 14.30 uur, hoek TuinleiSteenwinkelstraat met aansluitend receptie in
Muydenhof
» Graag voor 15 april inschrijven voor receptie:
onthaal@schelle.be - 03 871 98 30
» gratis

NIEL

Op zaterdagavond is er een nocturne met Nielse
nachtelijke verhalen, aangevuld met muziek en
nachtliederen door Danny Moortgat & co.
» zaterdag 25 april om 20 uur
» De Rotonde, Ridder Berthoutlaan 5, Niel
» gratis
Op zondag kan je in het gemeentehuis van Niel drie
tentoonstellingen ontdekken. De eerste tentoonstelling
blikt terug op ‘75 jaar bevrijding na WO II’. Daarnaast is
er een expo over de V-bombardementen in Hemiksem,
Schelle en Niel die volgden op de bevrijding. Tot slot is
er ‘Bij nacht en ontij: een overzicht van rampen uit het
Nielse verleden”.
Deze tentoonstellingen kan je nog tot en met
woensdag 6 mei bezichtigen tijdens de openingsuren
van het gemeentehuis.

» zondag 26 april, van 10 tot 18 uur
» gemeentehuis, Ridder Berthoutlaan 1, Niel
» gratis

HEMIKSEM

Zondag brengt Alex Ramael om 10 uur de lezing ‘Het
3rd Royal Tank Regiment en de bevrijding van de
Rupelstreek’.
Voor het eerst wordt ook de film getoond met een
interview waarin Roberto Pozzo aan Dr. Mario Baeck
vertelt over het tot stand komen van zijn verzameling
tegels.
Daarnaast ben je welkom op de tijdelijke Pozzotentoonstelling over schepen en het maritieme thema
op tegel, een mooie selectie art nouveau-tegels en de
gerestaureerde grote breekmolen.
Heemkring Heymissen werkt rond ‘De Nachtwacht’,
zowel de Studio 100-serie en het schilderij van
Rembrandt als de beveiliging ‘s nachts tussen de twee
wereldoorlogen.
» zondag 26 april van 10 tot 18 uur
» Sint-Bernardusabdij, Hemiksem
» gratis
Info over de activiteiten rond Erfgoeddag in SchelleNiel-Hemiksem: cultuur@ivebica.be - 03 871 98 24
www.ivebica.be

‘Niel - bevrijding’
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