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We dromen van een nieuw 
plukmoment van zonne bloemen aan 
het einde van de zomer ... de zaadjes 
zitten al in de grond. Info op pagina 20.



PG 2  •  I N FOSC H ELLE J U LI  -  AUGUSTUS 2020 

Beste Schellenaar,
Het coronavirus slaat wereldwijd toe. Het overstijgt 
grenzen en maakt geen onderscheid tussen mensen. 
Met volle energie werden veel middelen ingezet om deze 
onzichtbare en snelle 'vijand' te bestrijden.

Het leven zal er anders zal uitzien dan voor het uitbreken 
van het virus. Alle wetenschappers vragen om enkele 
gouden regels voor sociaal contact te respecteren: was 
vaak je handen, hou 1,5 meter afstand van mensen buiten 
jouw gezin, draag een mondmasker als je geen afstand 
kan houden, spreek buiten af en met maximaal 10 ver-
schillende personen per week. Ook voor horeca, winkels, 
sportclubs, evenementen, markten, … worden gedragscodes 
opgesteld. 

Blijf deze inspanningen volhouden! Momenteel is er in ons 
dorp geen oversterfte. Dat betekent dat er in vergelijking 
met het gemiddelde van de voorbije jaren niet meer 
mensen stierven. Laten we deze cijfers zo houden!

Mondmaskers voor inwoners
Als lokaal bestuur namen we het initiatief om de 
bescherming van onze inwoners centraal te stellen en de 
nodige acties te ondernemen. Op het moment dat België 
en vele andere landen koortsachtig op zoek gingen naar 
mondmaskers voor de bevolking, vielen in heel Schelle voor 
elke inwoner twee gezondheidsmaskers in de brievenbus. 

Net voor de heropstart van de scholen en het openbaar 
vervoer kreeg elke +12 jarige een eerste stoffen masker 
en enkele weken later ook een tweede exemplaar. Een 
financiële en logistieke inspanning waarmee we één van 
de koplopers in ons land waren om mensen te voorzien in 
persoonlijk beschermingsmateriaal.

Coronaherstelplan
Samen met de volksgezondheid staat ook de gezondheid 
van onze economie en ons verenigingsleven stevig onder 
druk. Als lokale overheid maken we daarom minstens 
300.000 euro extra vrij in een corona-fonds. Deze middelen 
gaan vooral naar de ondersteuning van onze verenigingen 
en onze lokale handelaars. Op pagina 6 en 7 lees je er meer 
over. 

Daarnaast blijven we de investeringen uit de 
meerjarenplanning uitvoeren. Zo staat de investering van 
400.000 euro in voet- en fietspaden in de startblokken 
met o.a. heraanleg van het fietspad in de Tolhuisstraat. 
De werken voor een nieuw duurzaam gebouw met 
een investeringskost van 2.500.000 euro voor de 
buitenschoolse kinderopvang zijn opgestart.

De aanleg van een nieuwe vloer in de turnzaal en 
kleuterblok van GBS De Klim wordt gerealiseerd. Maar 
ook de afbraak van een aantal woningen zoals aan de 
Groeningenplaats en Provinciale Steenweg om plaats te 
maken voor nieuwe ontwikkelingen blijven op de planning 
staan. De herstructurering van de Fabiolalaan en een 
aantal zijstraten blijven op de planning staan met een 
investering van 4,5 miljoen euro. Zo werken we als lokale 
overheid maximaal mee aan de heropstart van onze 
economie.

Heldenbos
Als waardering naar alle mensen die in deze moeilijke 
periode vele extra inspanningen leverden, plannen we 
de aanplanting van een ‘Heldenbos’ van 5000 m2 in de 
Tuinlei. Hiermee maken we een blijvende herinnering aan 
alle inzet van ALLE zorgverstrekkers, winkelmedewerkers, 
afvalophalers, chauffeurs, leerkrachten, kinder opvang-
diensten, dienstverleners, mantelzorgers, ouders, 
studenten, ... kortom iedereen die zijn steentje bijdroeg  
om deze moeilijke periode goed door te komen.

Droogte en hevige regenval
De heropstart van de economie zal meer dan ooit ‘groen’ 
moeten zijn. We moeten ons voorbereiden op periodes 
met grote droogte die afgewisseld worden met momenten 
van hevige regenval. Investeringen moeten de opwarming 
afremmen.

Op het vlak van waterzuivering leverden we al veel 
inspanningen. We realiseerden voor het hele grondgebied, 
met uitzondering van 1 woning, dat er geen vuil water 
meer wegloopt in de bodem of grachten. Voor Europa 
moest de afkoppeling van afvalwater tegen 2027 klaar 
zijn. Dat we zeven jaar eerder klaar zijn is een kwestie van 
vooruitzien, plannen en werken aan milieu en gezondheid. 
Ook de realisatie van een grachtsysteem en waterpompen 
is nodig om ons dorp droog te houden.

Water opvangen en vasthouden
Anderzijds investeerden we in de opvang van 90.000 liter 
regenwater oa in GBS De Klim en gemeentelijke werkplaats 
en denken we na hoe we een aantal verhardingen in onze 
gemeente kunnen wegwerken.

Als inwoner kan je ook een steentje bijdragen met een 
groendak, geveltuintje en een niet verharde  oprit en 
voortuin. De hogere overheid denkt trouwens na over 
maatregelen om verhardingen financieel te ontraden. 

Of plant een boom in je voor- of achtertuin. Daarmee help 
je mee aan het engagement om tegen eind 2024 in onze 

VO O R W O O R D



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

gemeente tussen de 22.000 en 25.000 bomen bijkomend 
aan te planten. 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.

Vakantie in eigen dorp
De zomermaanden moeten we op een andere 
manier invullen met waarschijnlijk minder verre 
reisbestemmingen en kleinschaligere evenementen. 

We zorgden alvast voor een groene en bloeiende gemeente 
met de aanleg van 2,7 hectare zonnebloemen in de 
Tuinlei en Frans Cretenlaan. Op het Berrenheibos werd 
een hectare korenbloemen ingezaaid. Afhankelijk van 
de weersomstandigheden hopen we daar op een mooi 

resultaat, zeker voor onze vogels en bijen. 

Naast de bloembakken in het straatbeeld zorgen ook de 
deelnemers aan de Floriade, onze bebloemingswedstrijd, 
voor de nodige bloemenpracht en groenvoorziening.  
Neem de tijd om de verborgen (natuur)parels in Schelle  
en de Rupelstreek te ontdekken.

Tot slot wensen we alle schoolgaande jongeren een goed 
eindresultaat. Met nog een speciale dankjewel aan alle 
ouders en leerkrachten die onze jonge generatie mee 
ondersteunden in deze speciale tijden. 

Rob Mennes
Uw burgemeester

VO O R W O O R D 
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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.

Het beeld ‘Profusus’ kreeg opnieuw een plek voor het 
gemeentehuis na de noodzakelijke herstellingswerken 
door kunstenaar Roger Pintens.
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Gemeenteraad

Gemeenteraad
  Een aantal behandelde punten op 14 mei 2020

 » toelichting jaarverslag Politiezone Rupel
 » toestemming gebruik mobiele camera's op grondgebied
 » gemeentelijk corona-fonds en zorgplan
 » motie verlaging van de huurprijs van de sociale 

huurwoningen in jaar van coronacrisis tot niveau van 31 
december 2019

 » nieuwe straatnamen Anne Frankstraat en Marieke 
Vervoortstraat

 » aangepaste overeenkomst projectnota 'Garage Wahr'
 » gemeentelijk subsidie- en erkenningsreglement 

sportverenigingen

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.

Adviesraden
 » Jeugdraad (maart): buitenspeeldag, sleep in, taptoe, 

9xxx toeren, kasverslag 2019
 » Sportraad (februari): wok, sociaal tarief, 

penningmeester, laureatenviering en vorming
 » Milieuraad (maart): boomcharter, ontwikkelingsplan 

Berrenheibos, aanplantingen voorbije 
plantseizoen, Regionaal Landschap Rivierenland 
en hun acties, burgerparticipatie (zonne)energie, 
repair-café, milieubeurs, intergemeentelijke 
samenwerking milieu/klimaatraden Rupelstreek, 
zwerfvuilopruimactie, oproep straatvinken

 » Werkgroep cultuuraanbod cultuurraad Hemiksem-
Schelle-Niel (maart): cultuurprogramma zomer/
najaar 2020 en voorjaar 2021, nood aan culturele 
infrastructuur

Proficiat
Hartelijke gelukwensen aan onze jubilarissen
Gouden jubileum (50 jaar gehuwd)
 » François Smedts en Annie De Ridder
 » Emile Magnus en Christiane Smidts
 » Lucien Jaeken en Annie Van den Eynde
 » Raphaël Le Duc en Joanna Van Damme
 » Freddy Maximus en Nicole Laureys
 » Willy Van Geenhoven en Frieda Sleeubus
 » Pierre Van den Bosch en Monique Spiessens

Diamanten jubileum (60 jaar gehuwd)
 » Louis Bols en Maria Timmermans 
 » Walter Van Offel en Hélène Van de Mosselaer
 » Jonathan Clement en Arletta Magnus
 » Edward Schits en Marguerite Defruyt

Briljanten jubileum (65 jaar gehuwd)
 » Frans Fernandes en Lisette De Smet

Albasten jubileum (75 jaar gehuwd)
 » Georges Billiau en Lisette De Bondt

Van harte proficiat met jullie huwelijk 
 » Maher Ben Allal en Bouchra Alitem 
 » Geoffrey Ho en Qiaoying Ma 
 » Sven Olsson en Jackyline Aguinaldo
 » Arne De Reys en Sophie Panier

Proficiat aan de jarige
 » Maria Broothaers -102 jaar 

We publiceren enkel de namen waarvoor we toelating 
kregen. Je kan een geboorte of overlijden laten opnemen 
in het infoblad via onthaal@schelle.be of aan het onthaal 
van het gemeentehuis.

U I T  H E T  G E M E E N T E H U I S
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I N  D E  K I J K E RD I E N ST V E R L E N I N G

Gemeentelijke dienstverlening 
op afspraak
Het lokaal bestuur werkt zoveel mogelijk via het digitale loket, mail, telefoon of op afspraak. Dit doen we 
om de gezondheid van onze bezoekers en medewerkers te beschermen.

 » met vragen rond identiteitsbewijs, rijbewijs, 
adreswijziging of huwelijk kan je terecht bij 
burgerzaken: burger@schelle.be – 03 871 98 35

 » met andere vragen helpt het onthaal je verder: 
onthaal@schelle.be - 03 871 98 30

 » of je neemt rechtstreeks contact met de dienst die je 
nodig hebt (zie www.schelle.be)

Onze medewerkers zorgen voor een antwoord op jouw 
vraag. Indien nodig maakt de dienst een afspraak om naar 
het gemeentehuis te komen. Kom tijdig naar je afspraak en 
vermijd om te vroeg te komen, zo beperken wij het aantal 
bezoekers.

Omgevingsvergunning nodig?
Voor bouwen, verbouwen, slopen, bomen vellen, 
verkavelen, uitbaten van een handelspand (+ 400 
m2), 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

Is een verplaatsing naar het gemeentehuis altijd 
nodig?
Niet echt. Heel wat documenten kan je immers 
elektronisch opvragen via het digitale loket op 
onze website. Zo spaar je een afspraak uit, je 
verplaatsing en vaak ook het wachten.

Wat je allemaal kan downloaden,  
reserveren of aanvragen lees je op  
www.schelle.be/digitaal-loket/

Waar kan ik iets melden?
 » defecte straatlamp, storingen op elektriciteits- of 

aardgasnet: Fluvius - www.fluvius.be (storingen) -  
078 35 35 00

 » gasgeur: Fluvius - 0800 65 0 65
 » riolering en watervoorziening: Pidpa – www.pidpa.be 

(online diensten) - info@pidpa.be - 0800 90 300
 » niet opgehaald huisvuil (met uitzondering van 

restafval): www.igean.be - inzameling@igean.be -  
03 350 08 14

 » niet opgehaald restafval: milieu@schelle.be -  
03 871 98 52

 » www.meldpuntwegen.be voor infrastructuur, 
zwerfvuil, verkeersborden, bermen, ... Je melding wordt 
doorgestuurd naar de juiste wegbeheerder.

 » meldpunt waterlopen: www.meldpuntwaterlopen.be

Andere meldingen rond gemeentelijke infrastructuur of 
dienstverlening
 » via het meldingsformulier op www.schelle.be
 » aan het onthaal van het gemeentehuis - 03 871 98 30

Politieonthaal Schelle 
open na afspraak
De politieonthalen in de gemeentehuizen van Hemiksem, 
Niel, Rumst en Schelle openen terug voor een avondzitting. 
Inwoners kunnen er terecht na afspraak op het nummer  
03 443 09 00 (via Politiezone Rupel).

 » Niel: maandag van 17.30 tot 19.30 uur
 » Rumst: maandag van 18 tot 20 uur
 » Schelle: dinsdag van 18 tot 20 uur
 » Hemiksem: dinsdag van 18 tot 20 uur

Het zonecommissariaat in Boom blijft alle dagen open van 
8 tot 20 uur. Je kan er terecht met of zonder afspraak. 
Niet-dringende vragen kan je stellen via 03 443 09 00 of 
pz.rupel@police.belgium.eu.

Voor dringende politiehulp bel je meteen 101!
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D O S S I E R  CO R O N A

Samen tegen corona
Sinds de start van de coronacrisis nam het lokaal bestuur heel wat initiatieven om te ondersteunen waar 
het kon. We probeerden ons steeds zo goed mogelijk te organiseren om alle richtlijnen op te volgen. Een blik 
achter de schermen van het gemeentehuis en lokaal bestuur …

ORGANISATIE NOODOPVANG EN VAKANTIEWERKING
BKO De Schellebel, GBS De Klim en Sint-Lutgardisschool organiseren 

samen de noodopvang van de kleuters en lagere schoolkinderen

OPRICHTING GEMEENTELIJKE CRISISCEL
lokale opvolging, omzetting en uitvoering van de maatregelen  
rond de lockdown en de exitstrategie

INTERGEMEENTELIJKE VEILIGHEIDSCEL  
MET RUPELGEMEENTEN EN AARTSELAAR
afstemming van bovenlokale initiatieven zoals triagepost 
ziekenhuis Rumst, handhaving (GAS), delen expertise en kennis

VERZEKEREN VAN  
GEMEENTELIJKE DIENSTVERLENING
gemeentehuis blijft open en ontvangt 
inwoners op afspraak, buitendiensten 
staan in voor openbaar domein VERDELING MONDMASKERS VOOR INWONERS

twee gezondheidsmaskers als eerste beschermings-
middel (eind april), herbruikbaar masker van vzw Stop 
Darmkanker (half mei) en mondmasker van Think Pink 
en federale filters (begin juni)

OVERLEG MET LOKALE PARTNERS
met woon- en zorgcentra, 
assistentiewoningen, scholen, 
EersteLijnsZorg Rupelaar, 
organisatoren van evenementen, 
ondernemers, … 

VRIJWILLIGERSINZET
oproep voor het maken van stoffen 
mondmaskers en schorten, hulp bij bedeling 
mondmaskers, belrondes naar 80+ers, …

CONTACT MET 80+ERS
twee telefonische belrondes om te polsen naar hun nood 

om hulp en het geven van algemene info, wie we niet 
bereiken krijgt brief met info in de bus

SOCIALE DIENST OCMW
thuiszorg en werking Muydenhof in veilige 

omstandigheden organiseren, nieuwe aanvragen 
zoveel mogelijk per mail/telefonisch behandelen,  
alle gebruikers van diensten regelmatig opbellen

COMMUNICATIE
informeren via website, facebook, Hoplr, 
lichtkranten en extra editie infoblad
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D O S S I E R  CO R O N A

Gemeentelijk coronafonds  
van 300.000 euro
De coronapandemie veroorzaakt een enorme crisis zowel op het vlak van gezondheid als op socio-economisch 
vlak. Om lokale maatschappelijke effecten van het coronavirus te verzachten maakte het lokaal bestuur een 
coronafonds en een gemeentelijk zorgplan.

Info-circle
ALLERLEI

huis-aan-huis-bedeling 
van mondmaskers met 
begeleidende info

verspreiden extra gemeentelijk 
infoblad

uitstel inning belasting woon- en 
bedrijfsruimte tot oktober 2020

vrijstelling concessievergoeding 
gedurende verplichte 
sluitingsperiode ‘K Eet, Sjatoo 
en Dafofi

ter beschikking stellen van 
personeel en financiën voor 
triagepunt AZ Rivierenland Rumst

PERSOONLIJK 
BESCHERMINGSMATERIAAL

aankoop mondmaskers, 
plexischermen, alcoholgel, 
gezichtsbescherming en  
stof voor de medewerkers 
gemeentediensten, scholen 
en medische sector

aankoop twee gezondheids-
maskers en twee herbruikbare 
mondmaskers voor inwoners

KWETSBARE INWONERS

extra ondersteuning en 
bemiddelend optreden van 
OCMW-cliënten bij opladen 
budgetmeter, apotheekbonnen, 
voedselpakketten, …

telefonisch en per brief 
contacteren van klanten 
en 80+’ers

STEUN AAN VERENIGINGEN

subsidies sport-, jeugd- en socio-
culturele verenigingen worden 
op basis van 2019 verdubbeld en 
uitbetaald in 2020

werkingsbudget sport-, jeugd- 
en socio-culturele verenigingen 
vanaf 2021 met 3% verhoogd

terugbetaling leningen 
sportverenigingen voor 2020 
niet opgevraagd (looptijd lening 
met jaar verlengd)

terugbetaling huur sporthal 
gedurende verplichte sluiting

huurvrijstelling Wereldwinkel 
tot september 2020

SCHOOL EN KINDEROPVANG

gratis noodopvang BKO 
De Schellebel tijdens 
paasvakantie en geen 
boeteclausules 

extra internetcapaciteit 
voor thuisonderwijs GBS  
De Klim

huurvrijstelling crèche Gloria 
voor sluitingsperiode

STEUN AAN HANDELAARS  
EN ONDERNEMERS

uitwerking actie ter 
ondersteuning van de lokale 
handel en consumptie ism 
Lokale Ondernemingsraad 
en Handelsvereniging

onderzoek mogelijke 
invoering gemeentelijke 
overbruggingspremie ter 
ondersteuning van de lokale 
economie

belasting op inname openbaar 
domein opgeschort voor 
bedrijven die technisch 
werkloos werden

geen standplaatsvergoeding voor 
ambulante handelaars (markten) 
gedurende coronamaatregelen
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D O S S I E R  CO R O N A

Aanvraag gemeentelijke overbruggingspremie
Het gemeentebestuur voorziet een Schelse 
overbruggingspremie ter ondersteuning van de lokale 
economie. Deze premie is onlosmakelijk verbonden met het 
‘overbruggingsrecht’ dat via de sociale verzekeringsfondsen 
wordt uitbetaald. 

Als je als zelfstandige recht hebt op het overbruggingsrecht 
en het wordt toegekend, dan kan je een aanvraag indienen 

voor een extra premie van gemeente Schelle. De premie 
is eenmalig en geldt voor wie het overbruggingsrecht 
ontvangt voor maart, april en/of mei 2020. Aanvragen kan 
tot uiterlijk 30 september 2020.

Voorwaarden en aanvraag: www.schelle.be (zoek op 
overbruggingspremie)
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D O S S I E R  CO R O N A

Wat moet je doen als je 
ziek bent?
 » Zonder je af. Wacht hier niet te lang mee. Je bent het 

besmettelijkst bij het begin van de symptomen.
 » Neem telefonisch contact met je huisarts. Die bepaalt of 

je moet doorverwezen worden naar het ziekenhuis.
 » Respecteer alle hygiënische maatregelen.
 » Verwittig de mensen met wie je kortelings contact had. 

Zo zijn zij ook alert voor beginnende symptomen.

Studeren in het 
gemeentehuis
In coronatijden is thuis studeren niet altijd van zelf-
sprekend. Hogeschool- of universiteits studenten 
die in alle rust hun examens willen voorbereiden 
konden daarom van 2 juni tot 3 juli terecht in het 
gemeentehuis van Schelle. Een tiental studenten 
ging op het aanbod in. 

Andreas Wouters vertelt waarom hij op het gemeentehuis 
kwam studeren. ‘Ik studeer Sociale en Militaire Weten-
schappen aan de Koninklijke Militaire School in Brussel. 
Normaal studeer ik in de kazerne waar ik omringd ben door 
mijn kameraden. Er was een heel duidelijk onderscheid 
tussen werken voor school (wanneer ik in Brussel was) en 
ontspannen (wanneer ik thuis was).

Door de COVID-19 werd iedereen naar huis gestuurd en 
werd thuis, een baken van ontspanning, plots een werk-
omgeving. Dit maakte dat het studeren niet altijd even vlot 
ging. Nu ik in het gemeentehuis kon studeren, lukte het om 
opnieuw voor mezelf een onderscheid te maken tussen een 
werkomgevig en thuis waar je vooral kan ontspannen.’ 

Bovendien geldt voor Andreas het motto: zien studeren, 
doet studeren!

Huis-aan-huis bedeling 
mondmaskers
Het lokaal bestuur droeg haar steentje bij in de 
gezondheidspreventie van onze inwoners. 
 
Eind april ontving iedereen twee gezondheidsmaskers als 
eerste beschermingsmiddel. Vervolgens kreeg iedereen 
vanaf 7 jaar half mei een herbruikbaar  
masker van vzw Stop Darmkanker. Begin juni  
bezorgden we een tweede herbruikbaar masker  
van Think Pink en de federale filters.

Gebruik en hergebruik dit persoonlijk beschermings-
materiaal als extra middel om de verspreiding van 
COVID-19 tegen te gaan. 

Niet het juiste aantal mondmaskers in jouw brievenbus 
gekregen? Dat lossen we graag voor je op. Geef je melding 
door aan onthaal@schelle.be - 03 871 98 30 en we zorgen 
dat het zo snel mogelijk in orde komt. Ook eventuele extra 
nood aan mondmaskers mag je doorgeven. We bekijken 
hoe we jou kunnen helpen.

Een grote dankjewel 
aan alle medewerkers 
en vrijwilligers voor de 
hulp bij 
 » het voorbereiden en realiseren van de drie huis-

aan-huisbedelingen van mondmaskers
 » het maken van mondmaskers en schorten
 » het opbellen van 80+’ers
 » het zorg dragen voor buren en familie
 » en al het zichtbare en onzichtbare werk!
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M I L I E U

Zorg mee voor kleine 
landschapselementen
Vele ‘kleine’ natuurelementen schenken ons land-
schap al eeuwenlang vorm en kleur. Wat zou het 
saai zijn zonder de robuuste knotbomenrijen, 
vele houtkanten, majestueuze dreven, weelderige 
hagen, feeërieke hoogstamboomgaarden, trage 
wegen, levendige poelen, idyllische beekjes en 
bloemrijke akkerranden.

Regionaal Landschap Rivierenland (RLR) zet zich 
in om de kwaliteit en hoeveelheid van deze kleine 
landschapselementen te verhogen. Wil je op jouw grond 
een streekeigen haag, heg of houtkant aanplanten, 
een poel aanleggen of herstellen, knotbomen beheren, 
fruitboomgaard aanplanten of wilde bloemen en 
akkerranden inzaaien? RLR helpt graag met advies per 
mail of tijdens een terreinbezoek. Als de locatie voor hen 
geschikt is coördineren ze zelfs de aanplanting.

  
Aanvraag met vermelding adres, eventueel 
perceelsnummer en je wensen naar info@rlrl.be.
Stuur je aanvraag voor augustus door als je wil 
aanplanten in november-december 2020

  www.rlrl.be

Boom zoekt grond
Schelle ondertekende het Bomencharter Vlaanderen en engageert zich om tussen de 22.000 en 25.000 
extra bomen te planten tussen 2019 en 2024.

Deze bomen kunnen geplant worden door het lokaal bestuur, door andere instanties zoals Natuurpunt of BOS+ of 
door bedrijven, scholen en inwoners. Elke boom telt … daarom roepen we op 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.

Omgaan met afval
 » zet afval op een goed zichtbare plek aan de 

openbare weg en op tijd buiten (ten vroegste vanaf 
19 uur dag voor ophaling en voor 7 uur 's morgens 
op dag van ophaling)

 » zorg dat de verschillende soorten afval goed 
zichtbaar zijn (bv geen restafvalzak achter hoge 
stapel papier)

 » 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
 » recyclagepark: 2 keer per week toegang per adres, 

op maandag wordt de teller op 0 gezet, kijk voor 
recentste info op www.igean.be

 » de glasbollen en textielcontainers worden 
regelmatig leeg gemaakt. Is er geen plaats meer 
voor jouw afval? Zet het dan niet naast de container 
maar neem het terug mee naar huis.

  
 » ophaling restafval: milieu@schelle.be
 » andere afvalsoorten: via contactformulier op 

www.igean.be - afvalinzameling

Kleine of grote verhalen 
waarin jouw afvalophaler/
recyclageparkwachter het verschil 
maakte… we kijken ernaar uit.

Deel ze met ons via  
ccoommmmuunniiccaattiiee@@iiggeeaann..bbee

Voor de volgende Week 
van de afvalophaler en 
recyclageparkwachter 
in november zijn 
we op zoek naar 
schone verhalen.

Liet jouw afvalophaler niet 
enkel je restafval verdwijnen, 
maar ook je verloren gelopen 
hond terug verschijnen? Kan 
jij bij de recyclageparkwachter 
niet alleen terecht met je 
oude spullen maar ook 
voor een leuke babbel?

Schone Verhalen gezocht!

en recycl
ageparkwa

chter

19-23 novemb
er 2018
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M I L I E U

Water, elke druppel telt
De voorbije jaren kregen we in Vlaanderen al te maken met extreme droogte. De temperatuurstijging zorgt 
voor meer verdamping. In de zomer zal het ook minder regenen waardoor extreme droogte in de toekomst 
vaker en intenser kan voorkomen.

Wat is het probleem?
Vlaanderen heeft een van de laagste water beschik-
baarheden per inwoner. Dit komt door een combinatie 
van een hoge bevolkingsdichtheid en een relatief beperkte 
aanwezigheid van oppervlakte- en grondwater.  
De klimaatverandering brengt dit fragiele evenwicht uit 
balans.

Periodes van droogte en lage grondwaterstanden zullen 
afwisselen met periodes van bijzonder veel regenval. 
Daarom zijn maatregelen zoals ontharding van overbodig 
verharde ruimten, verbod op het verharden van voortuinen, 
de noodzaak van aanleg van groendaken meer dan 
noodzakelijk. 

Tips om water te sparen
We moeten deze zomer dus extra zuinig zijn met water en 
het niet verspillen. Hoe doe je dat op de meest efficiënte 
manier?

In huis
Houd de kraan zo veel mogelijk dicht
 » Laat de kraan niet lopen als je je tanden poetst, als je je 

wast aan de wastafel of als je de afwas doet. Door een 
normale kraan stroomt 10 tot 12 liter water per minuut. 
Als je 5 minuten afwast onder de lopende kraan verbruik 
je zo'n 50 liter.

 » Een douche of bad verbruikt veel water. Als je je wast 
aan de wastafel verbruik je slechts 3 liter.

 » Spoel het toilet niet steeds door bij een kleine 
boodschap (beperk dit bv tot 2 keer per dag).

Wees creatief met het opvangen en hergebruiken van 
water
 » Moet je veel koud water laten lopen vooraleer je warm 

water hebt? Vang dat water op en gebruik het om 
bijvoorbeeld je planten water te geven.

 » Gebruik een teiltje om je groenten te spoelen, gebruik 

dit water om je planten water te geven. 
 » Vang water op en gebruik het nog eens. Bijvoorbeeld 

douchewater voor het doorspoelen van je toilet.

Stel waterverbruik uit
 » Poets de vloer zo min mogelijk, houd het bij vegen en 

stofzuigen.
 » Plaats kamerplanten minder in de zon.
 » Was enkel met een volle wasmachine,  

zet je vaatwasser enkel aan als die vol is.

In de tuin, op de oprit en het terras
 » Ga slim om met je regenwater. Zo voorkom je dat je 

regenwatertank leeg is en je moet overschakelen op 
leidingwater.
 - Stel je grote waterverbruiken uit (bv. bijvullen van 

zwembaden, regenwaterputten of vijvers, gevel en 
daken schoonmaken).

 - Besproei je tuin niet. Geef zo nodig enkel kostbare 
(pot)planten doelgericht water met een gieter.

 - Veeg je oprit en terras in plaats van af te spuiten.
 - Was je auto niet.

 » Beperk het verversen van het water in je plonsbadje.  
Als je ververst, geef dit water aan je kostbare planten.

  
milieu@schelle.be - 03 871 98 52

Wist je dat...
het regenwater in de gemeentelijke werk-
plaats wordt opgevangen en gebruikt voor 
begieten van de plantenbakken, veegwagen 
en schoonmaken van de voertuigen en 
machines!
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M I L I E U

Preventieve bestrijding van de 
eikenprocessierups
Begin mei startte een erkende firma met de preventieve bestrijding van de larven van de eikenprocessierups 
op plaatsen met veel wandelaars en fietsers. 

Ook al zijn we vroeg gestart met de preventieve bestrijding 
van de larven, je kan nooit alle nesten tijdig vinden. 
Daarom controleerden we in mei en juni elke week 
opnieuw of er nog rupsen zaten. Indien nodig herhaalde  
de firma de behandeling.

Nestkastjes en grassen
Daarnaast zet de gemeente in op een natuurlijke 
bestrijding van de rupsen. Dit doen we door het ophangen 
van nestkastjes op knelpuntplaatsen. Zo geven we een 
broedplaats aan mezen die ze als natuurlijke vijand van  
de rupsen opeten. 

Ook maaien we op bepaalde plaatsen het gras 
minder frequent zodat de natuurlijke belagers van de 
processierups, zoals de sluipvliegen en -wespen, voldoende 
kans krijgen zich te nestelen en te voeden. De komende 
jaren volgt de provincie op of ingezaaide bermen en 
aanplantingen een positief effect hebben op het aantal 
nuttige sluipwespen en -vliegen. Ook het ophangen van 
nestkastjes is een actie die pas op langere termijn een 
effect heeft.

Vermijd contact
De microscopisch kleine brandharen van de eiken-
processierups kunnen de huid irriteren. Wanneer de 
haartjes met de wind worden meegevoerd, kun je ook 
last krijgen van irritatie van ogen en luchtwegen. Bij 
herhaaldelijk contact kunnen de symptomen erger worden. 

Vermijd dus zoveel mogelijk contact met rupsen en nesten. 
Bedek de huid zoveel mogelijk. Kom je toch in contact met 
de haartjes, probeer dan niet te krabben en te wrijven. Vlak 
na de blootstelling kan je de huid ‘strippen’ met plakband 
om de brandhaartjes te verwijderen. Je plakt dan een 
stukje plakband op je huid en trekt dat er weer af. Spoel je 
huid en ogen met water en was je kleren.

De klachten kunnen 1 tot 2 weken duren, maar verdwijnen 
meestal vanzelf. Bij lichte symptomen heb je geen 
behandeling nodig. Bij hevige jeuk kan je de apotheker 
raadplegen voor anti-jeuk middelen. Bij ernstige klachten, 
zoals ademhalingsmoeilijkheden, raadpleeg je best je 
huisarts.

Wat als er in je tuin zitten?
Wanneer de rupsen op privégrond zitten, sta jij als 
eigenaar van de grond in voor de bestrijding. Je kan 
hiervoor een gespecialiseerde aannemer contacteren. Het 
preventief kappen van eikenbomen is verboden.

  
milieu@schelle.be

TIP
Lees de veelgestelde vragen over de eikenprocessie-rups na op de website van de provincie Antwerpen  
(zoekterm eikenprocessierups).
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D I E R E N W E L Z I J N

Blij met onze bij
Bijen vervullen een sleutelrol in de natuur. Ze zijn in grote delen van de wereld  
de belangrijkste bestuivers van wilde planten en heel wat land- en tuinbouwgewassen.

Waarom hechten we veel belang aan onze bijen?
De honingbij is de meest voorkomende bijensoort en 
wordt erg gewaardeerd vanwege de belangrijke rol als 
bestuiver van vele plantensoorten zoals fruitbomen 
maar ook als belangrijkste leverancier van verschillende 
natuurproducten zoals honing, bijenwas, koninginnengelei 
en propolis. 

Het gaat niet goed met onze bijen
Naast de honingbij kent ons land nog zo’n 335 soorten 
bijen die veeleer solitair leven. Samen met de groep van de 
hommels worden zij ‘wilde bijen’ genoemd. Zij kennen vaak 
een gespecialiseerd bloembezoek. We horen steeds vaker 
dat bijen massaal verdwijnen.

Niet alleen honingbijen boeren achteruit, ook heel wat 
wilde bijen zijn bedreigd. En dat is slecht nieuws. Gebrek 
aan nectarbronnen, pesticidengebruik, klimaatverandering 
en ziekten zijn de belangrijkste oorzaken van de 
achteruitgang van de bij.

Wilde bijen stellen hoge eisen aan hun habitat. Ze hebben 
nood aan geschikte nestplaatsen, specifiek nestmateriaal 
en de juiste nectar- en stuifmeelbronnen. 

Wat kan jij doen voor de bij?
 » Leg een bloemborder aan. Kies voor inheemse 

nectarplanten zoals boskamperfoelie, lavendel, 
vlinderstruik, herfstaster, kamille, dille. 

 » Plant bloembollen in het najaar: vingerhelmbloem, 
gewone vogelmelk en boerenkrokus zijn vroege bloeiers 
en zijn populair bij bijen en vlinders. Die bloeien 
van eind februari tot begin april. Ook madeliefjes, 
paardenbloemen en boterbloemen kunnen tussen  
de bollen tot bloei komen. 

 » Kies de juiste balkonplanten. Vervang begonia’s en 
petunia’s door een mix van grasklokje, wilde reseda en 
ezelsoren.

 » Hang een bijenhotel op. Deze kan je kopen of zelf maken. 
Op de website van Natuurpunt vind je tips om zelf een 
bijenhotel te bouwen.

 » Hergebruik je hotel jaar na jaar. Een bijenhotel moet je 
zelf niet proper maken of onderhouden. Bijen metselen 
de gangen dicht. Daarachter brengen de larven de 
winter door. De kersverse bijtjes maken de buisjes van 
binnenuit open wanneer ze er klaar voor zijn. Het enige 
wat je moet doen, is het bijenhotel in het voorjaar 
(vanaf februari) op een droge plek in de zon hangen.

WIST JE DAT
er in ons gemeentehuis honingbijen wonen?
Deze honingbijen wonen op het balkon en zijn 
zeer actief. Naast de gemeentelijke huisbewoners 
hebben we nog bijenkasten in het Berrenheibos, 
Kelderijlei en de volkstuin Aerdborg.

Los lopen op de hondenweide
Onze gemeente heeft veel groen, open ruimte en een dijk waar baasjes graag met hun viervoeters gaan 
wandelen. Het is echter verplicht om je hond aan de leiband te houden. Daarom voorziet de gemeente  
drie hondenloopzones.

Een hondenweide of hondenlosloopzone is een goed afgesloten gebied waar je hond naar hartenlust kan rondrennen.  
In tegenstelling tot alle openbare plaatsen waar het verboden is om je hond los te laten lopen, kan je hier je hond gerust 
los laten. 

Hou echter wel rekening met andere honden en baasjes en ruim de poep van je hond ook in deze zone op.

Er zijn drie hondenweides in Schelle:
 » Tuinlei
 » Laarhofstraat
 » Azaleastraat
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W O N E N

Verkoop vier bouwpercelen Frans Cretenlaan 
De gemeente Schelle biedt samen met IGEAN nog 4 van 8 bouwpercelen te koop aan in een nieuwe 
verkaveling aan de Frans Cretenlaan 50-60. Met de realisatie van deze verkaveling geeft de gemeente 
de kans aan gezinnen die reeds een band hebben met de gemeente (wonen en werken) om een 
eengezinswoning te bouwen. In een eerste ronde werden reeds 4 percelen verkocht.

De percelen hebben een oppervlakte van 160 m2 tot 176 
m2 voor een gesloten bebouwing in een doodlopende 
straat. Geïnteresseerden hebben ook de mogelijkheid om 
eventueel een perceel landbouwgrond aan te kopen aan de 
overzijde van de woningen.

Alle bouwpercelen worden volgens de procedure van 
biedingen in gesloten omslag verkocht. Geïnteresseerden 
kunnen uiterlijk tot en met 1 september 2020 een bod 
uitbrengen.

  
www.igean.be/verkavelingfranscretenlaan  
03 376 20 58

Wist je dat...
de Anne Frankstraat en Marieke 
Vervoortstraat als straatnamen gekozen 
werden voor de nieuwe zijstraten van de 
Frans Cretenlaan.

EnergieK loket
Heb je vragen over energie, wonen of renoveren? Dan ben je bij het EnergieK loket aan het juiste adres.

Hoe krijg ik mijn energiefactuur omlaag?
Kom met je eindfactuur van gas en elektriciteit langs en we 
zoeken uit welke leverancier het voordeligst is.

Hoe begin ik aan mijn renovatie?
We bespreken samen de stappen die je kan ondernemen.

Maak ik aanspraak op een 0% lening?
Prioritaire doelgroepen maken aanspraak op een 0% lening 
via het EnergieK loket. Je kan tot 15.000 euro lenen voor 
allerlei energiebesparende investeringen. Bekijk of je in 
aanmerking komt op www.igean.be/energielening of kom 
langs bij het EnergieK loket.

Heb ik recht op een premie?
Als je van plan bent om jouw huis beter te isoleren en te 
renoveren kan het zijn dat je recht hebt op verschillende 
premies. Het EnergieK Loket helpt je bij de aanvraag.

  
Op regelmatige tijdstippen kan je bij één van de 
medewerkers terecht in het gemeentehuis. 
Maar ook digitaal of telefonisch helpen we je graag verder.
  www.igean.be/energiekloket
Envelope-open  energie@igean.be
PHONE  03 350 08 08 (weekdagen tussen 9 en 16 uur)
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Zomerkampen en kinderopvang
In juli en augustus staan in de buitenschoolse kinderopvang en de zomerkampen enthousiaste monitoren 
klaar om kinderen toffe vakantiedagen in onze gemeente te bezorgen. 

Uiteraard worden de coronarichtlijnen gevolgd zodat alles 
veilig en hygiënisch kan doorgaan.
 » bubbels met maximum 50 kinderen/monitoren
 » handen wassen met water en zeep bij binnenkomst, na 

toiletbezoek, voor en na het eten en bij het einde
 » handgels steeds ter beschikking
 » voor- en naopvang op dezelfde plaats als het kamp
 » contactlogboek aanleggen.

De zomerbrochure kan je nalezen op de website  
bij de activiteiten van de dienst Vrije Tijd. Reserveer  
nog snel de laatste plaats in één of meerdere  
van onderstaande kampen.

  
 » kampen: inschrijven via i-School op website gemeente 

Schelle
vrijetijd@schelle.be - 03 870 35 21

Naast deze kampen kan je tijdens de zomermaanden ook 
terecht in de buitenschoolse kinderopvang De Schellebel.
Hiervoor kan je inschrijven tot 28 juni via  
schellebel@schelle.be. 
Info op www.schelle.be (kinderopvang BKO)

DATUM KAMP LEEFTIJD

Woe 1 – vrij 3 juli Kriebeltenen 2016 – 2014

Omnisportkamp 2013 – 2010

Ma 6 – vrij 10 juli Sportieve dierenmanieren 2016 – 2014

New Games 2013 – 2006

Musicalkamp 2010 – 2004

Splash 2011 – 2006

Ma 13 – vrij 17 juli Danskamp 2013 – 2004

Watersportmix 2011 – 2006

Woe 22 – vrij 24 juli Zotte dozen 2016 – 2013

Ma 27 – vrij 31 juli Helden 2016 – 2011

Ma 3 – vrij 7 aug Speelkamp 2016 – 2011

Ma 10 – vrij 14 aug Mondiaal kamp 2016 – 2008

Ma 17 – vrij 21 aug Yogakamp 2015 – 2008

Watersportkamp 2011 – 2006

Ma 24 – vrij 28 aug Sportclubweek 2013 - 2006

Doe-boekjes 
voor 6 tot 12 jaar
Voor velen wordt het deze zomer een vakantie in 
eigen land. Maar niet getreurd ook hier is er heel 
veel leuks te beleven. 

We trakteren onze jonge inwoners op een doe-
boekje boordevol ideeën om volop te genieten, te 
spelen en te bewegen in onze gemeente. Je mag ze 
begin juli verwachten in de brievenbus van elke 6 
tot 12-jarige.

Rupeljoeng  
daagt tieners uit
Rupeljoeng is een intergemeentelijke samenwerking waar 
ook Schelle deel van uitmaakt. Hun doelgroep zijn tieners 
tussen 12 en 16 jaar. De geplande zomeractiviteiten zijn 
jammer genoeg geannuleerd. 

Maar volg hun via Facebook en Instagram want ze 
hebben online heel wat in petto. Zo word je uitgedaagd 
met nieuwe opdrachten waarmee je een waardebon kan 
winnen. Ze delen ook toffe activiteiten zodat vervelen geen 
optie is.

J E U G D
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J E U G D

Vrijetijdstoelage
Wat?
Dit is een toelage die de financiële drempel tot 
sportbeoefening en jeugdactiviteiten moet verlagen. 

Waarvoor?
Je kan de toelage gebruiken om lidgeld of noodzakelijke 
materialen/uniformen bij een sportvereniging en/of 
jeugdwerkinitiatief te betalen. 
Je kan ze ook gebruiken om deel te nemen aan sportieve 
en/of jeugdige activiteiten die georganiseerd worden door 
de dienst Vrije Tijd van gemeente Schelle.

Hoeveel?
De vrijetijdstoelage bedraagt 50% van het te betalen 
bedrag. Voor het lidgeld van een sport- of jeugdvereniging 
is er een maximumbedrag van 150 euro.

Voor wie?
De toelage is enkel voor inwoners van Schelle en voor:
 » personen die recht hebben op een verhoogde 

tegemoetkoming
 » personen die zorgen voor 1 of meerdere pleegkinderen 
 » asielzoekers
 » personen in budgetbegeleiding
 » personen in schuldbemiddeling
 » personen met een leefloon

Hoe aanvragen?
Je vindt het reglement en het aanvraagformulier op  
www.schelle.be (bij subsidie – vrijetijdstoelage)

  
vrijetijd@schelle.be - 03 870 35 21

Nieuwbouw buitenschoolse 
kinderopvang
Het gemeentebestuur start deze zomer met de bouw van een nieuwe buitenschoolse dagopvang De Schellebel. Het 
nieuwe gebouw voldoet aan alle huidige BEN-normen (bijna energie neutraal). Het biedt plaats aan maximaal 120 
kinderen en komt achter het huidige gebouw te staan. Er is een uitvoeringstermijn voorzien van 320 werkdagen. We 
hopen dus einde 2021 te kunnen verhuizen naar de nieuwe locatie.
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G E ZO N D E  G E M E E N T E

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. 

Van 26 juni tot 7 augustus komt de Mammobiel terug 
naar het kerkplein van Schelle. Als je in aanmerking komt 
voor dit onderzoek ontving je een persoonlijke, schriftelijke 
uitnodiging van het Centrum voor Kankeropsporing. 
Het onderzoek is volledig gratis als je bij een Belgisch 
ziekenfonds bent aangesloten.

Door de corona-maatregelen konden in maart niet alle 
geplande onderzoeken doorgaan. 

  
www.bevolkingsonderzoek.be
Centrum voor Kankeropsporing - 0800 60 160

H E M I K S E M - N I E L - S C H E L L E

Eerste hulp-cursus
Een ongeval is snel gebeurd. Maar als je meteen 
hulp biedt, voorkom je vaak erger. Eerste hulp kan 
echt het verschil maken. 

Onder het motto: 'Zien helpen voelt goed, zelf helpen voelt 
beter' organiseert het Rode Kruis Niel-Schelle een Eerste 
hulp-cursus in het gemeentehuis van Schelle op dinsdagen 
8-15-22-29 september, 6-13-20-27 oktober, telkens van 19 tot 
22 uur. Het examen is op zaterdag 14 november.

Wees gerust, het is makkelijker dan je denkt. Met  
enkele eenvoudige handelingen kan je al veel doen. 

  
Info en inschrijven: vorming@niel-schelle.rodekruis.be

Zon in overvloed, verzorg jezelf en anderen goed
De zomer staat voor de deur. Maar extreme warmte heeft soms minder prettige gevolgen. Want elk 
jaar sterven honderden mensen aan de gevolgen van warmte. Vaak gaat het om alleenwonende 
ouderen of chronisch zieken.

Zorg voor anderen: Geef deze kwetsbare groep extra 
aandacht. Bel hen op of ga langs en kijk of ze zich 
goed voelen en voldoende vocht binnenkrijgen. Laat 
kinderen of dieren nooit in een geparkeerde auto 
achter, ook niet voor twee minuten.

Wees voorbereid: Zorg dat je altijd water bij hebt. Hou 
de weersvoorspellingen in de gaten. Smeer op tijd 
zonnecrème. Kies voor lichte loszittende kledij.

 
 

Wanneer hulp zoeken: Banale symptomen als 
hoofdpijn of duizeligheid kunnen de eerste symptomen 
zijn van ernstigere problemen. Drink dan meteen meer 
water, zoek een koele plek en rust. Als je twijfelt, bel dan 
de huisarts. Reageer jij of iemand anders abnormaal 
op warmte? Dat kan braken zijn, overvloedig zweten, 
kortademigheid, een hoge lichaamstemperatuur, … Bel 
dan de hulpdienst. Koel de persoon in moeilijkheden af 
en pas eerste hulp toe indien nodig.

  
www.warmedagen.be

Huis van het Kind
Het Huis van het Kind is de plaats voor informatie, ondersteuning en ontmoeting bij het grootbrengen van kinderen en 
jongeren. Samen helpen we je op weg om een antwoord te vinden op je vragen!

  
  www.huisvanhetkindhemiksemnielschelle.be
Envelope-open  huisvanhetkind@schelle.be
PHONE  03 871 98 30
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A C T I V I T E I T E N  I V E B I C A

Programmatie nieuw 
seizoen
We stelden met veel enthousiasme het programma voor 
het komende seizoen samen. Normaal maken we dat 
vanaf midden juni via de Eb & Vloed-brochure bekend. Om 
te kunnen inspelen op de corona-maatregelen besloten 
we om de nieuwe activiteiten momenteel enkel aan te 
kondigen via onze website www.ivebica.be.

Zo ontdek je al wat we in petto hebben en kan je alvast 
enkele data met stip noteren in jouw agenda. Die data zijn 
voorlopig onder voorbehoud en voor de meeste activiteiten 
kan je nog geen tickets kopen. De start van de algemene 
ticketverkoop staat gepland op maandag 7 september. 

Inschrijvingen academie muziek & woord
Ook de academie moest zich de voorbije maanden snel aanpassen aan alle voorschriften. Leraars 
gingen online aan de slag, een nieuw digitaal tijdperk diende zich aan in onze school. Ondanks deze 
(gedwongen) zoektocht toonden onze leraars en leerlingen zich zeer flexibel. Ze maakten er alsnog 
een fantastisch laatste trimester van.

Wij maken ons sterk dat bij de start van het nieuwe 
schooljaar ook de academie opnieuw haar lessen op de 
klassieke manier kan hervatten. Dit uiteraard met de 
nodige veiligheidsmaatregelen.

Dus wil jij die muzikale droom alsnog waarmaken? Of 
heb je eigenlijk altijd iets willen doen met taal? Kom 
snel naar onze website www.academiehsn.be en neem 
een kijkje tussen ons aanbod. Online inschrijven kan tot 
en met 30 september.

Voor leerkrachten
Verrassingen in je valies
Misschien wil je de zomer gebruiken om pareltjes uit de jeugdliteratuur te ontdekken? Tijdens de 
zomervakantie geeft de bib leerkrachten de kans om een pakket van 5 jeugdboeken aan te vragen.  
Wij willen jou op ontdekkingsreis sturen en pakken zelfs jouw koffer.

Dit is het plan:
 » We sturen jou de zomer in met een pakket van 5 

verrassende boeken voor een welbepaalde leeftijdsgroep.
 » Bij elk boek zorgen we voor een recensie. Kwestie van 

jouw oordeel te toetsen aan dat van andere volwassen 
kinderboekenlezers.

 » Er is verder geen haast bij: we verwachten het pakket 
pas na 8 weken terug.

Meedoen is eenvoudig. Mail naar bibhemiksem@ivebica.be 
en drie dagen later ligt jouw boekenpakket klaar in de bib 
van Hemiksem. De start is vanaf vrijdag 26 juni. De boeken 
worden terugverwacht tegen 5 september.

WIST JE DAT …
 » je materialen kan reserveren in bib Hemiksem 

of bib Niel en ze kan laten overbrengen naar de 
andere bib?

 » je bibliotheekmaterialen kan binnenbrengen in 
beide biblocaties, ook door elkaar?

 » bib Niel tijdelijk verhuist naar de Emile 
Vanderveldelaan 30 (het vroegere ING-kantoor), 
een locatie op de begane grond

 » bib Hemiksem eraan denkt om een digitale 
werkplaats op te starten.

 » de bib gesloten is op 11 juli, 21 juli en 15 augustus 
(feestdagen)
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A C T I V I T E I T E N  I V E B I C A

Win een mooie prijs
Zomerspaaractie
Rupelbib organiseert in de zomervakantie een actie 
om kinderen aan te zetten tot lezen. Per gelezen 
boek krijgen ze een stempel en als de kaart vol is 
een verrassing. De spaarkaarten zijn geldig in alle 
Rupelbibs. 

Voor de kinderen die de meeste boeken hebben gelezen 
is er een aanmoedigingsprijs. Uit alle ingeleverde kaarten 
wordt na afloop van de actie een gelukkige geloot die met 
de hangmat naar huis gaat.

 » 1 juli tot en met 31 augustus 2020
 » intergemeentelijke bibliotheek, Heuvelstraat 111, 

Hemiksem (van zodra mogelijk sluit ook de bibliotheek 
in Niel aan bij deze actie)

 » gratis
 » www.ivebica.be

Kunst aan het raam
Oproep kunstenaars
Voor een nieuw kunstproject dat start in de 
zomermaanden zoeken we nog kunstenaars uit 
Hemiksem, Schelle en Niel.

Ben jij een beroepsmatig kunstenaar of ben je 
gepassioneerd bezig met kunst als hobby? Schilderkunst, 
tekeningen, fotografie, beeldhouwwerk of prachtige 
poëtische teksten? Het kan allemaal. Laat het ons weten via 
cultuur@ivebica.be en wij bezorgen al de nodige info.

Zelf geen kunstenaar maar wel al benieuwd naar dit 
project? Hou dan zeker onze website www.ivebica.be en 
Facebookpagina goed in de gaten.

© Jade StephensZoektocht
Schatten van Vlieg
Tijdens de zomer gaat heel het land weer op zoek naar de schatten van Vlieg! Uiteraard doet de bib van 
Hemiksem ook dit jaar weer mee en organiseren we een heuse Vlieg!-zoektocht.

Kom tussen 1 juli en 31 augustus een kijkje nemen 
in de bib en ga mee op zoek. Je kan er een heel leuk 
verrassingspakket mee verdienen.

 » 1 juli tot en met 31 augustus, tijdens de openingsuren
 » intergemeentelijke bibliotheek, Heuvelstraat 111, 

Hemiksem
 » gratis
 » www.ivebica.be 
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A L L E R L E I

Ben jij al lid van BIN?
Een buurtinformatienetwerk, kortweg BIN, is een 
samenwerkingsverband tussen de PolitieZone Rupel, 
buurtbewoners, handelaars en de gemeente. Zij houden 
elkaar op de hoogte van wat er gebeurt in de buurt. Die 
uitwisseling zorgt voor meer sociale controle en vergroot 
het veiligheidsgevoel. Sinds mei hebben alle straten in 
Schelle een BIN-werking. Iedere inwoner vanaf 18 jaar kan 
gratis lid worden van het BIN van zijn/haar wijk.

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

Cursussen Open School
Ben je ouder dan 18? Ging je niet lang naar school, 
maar wil je blijven bijleren? De cursussen van Open 
School helpen je om sterker te staan in het dagelijks 
leven, om een job te vinden of om méé te blijven 
met de tijd. 

Vanaf 24 augustus kan je bij Open School 
inschrijven na een telefonische afspraak:
 » Boom: 03 888 89 66
 » Willebroek: 03 886 08 98

Pluk een zonnebloem
Net zoals vorig jaar werd in de Tuinlei 
een stuk van 2 hectare ingezaaid met 
zonnebloemen. 

Als de bloemen deze zomer goed groeien, hopen 
we opnieuw enkele plukmomenten te organiseren. 
Op dit moment kunnen we daar nog geen exacte 
datum op plakken.

Ook de deelnemers aan de floriade zorgen 
voor bloem- en plantrijke gevels of voortuinen. 
Samen met de gemeentelijke bloembakken en 
hangmanden gaat ons dorp een mooie zomer 
tegemoet.

  
Ontvang je graag de data van de plukmomenten 
van de zonnebloemen? Stuur dan een mail naar 
info@schelle.be en we houden je op de hoogte.

Bijna 20% van de 
huishoudens aangesloten 
bij Hoplr
Hoplr is een website/app waar je berichten van 
je buren kan volgen. De gemeente maakt Hoplr 
beschikbaar voor alle inwoners zodat zij elkaar 
beter leren kennen, zorg voor elkaar kunnen dragen 
en op de hoogte blijven van wat er zoal in de buurt 
leeft.

Hoplr heeft ook een kalender voor buurtactiviteiten, een 
chatfunctie, een gids met lokale handelaars, een burenlijst, ...  
Met de hulp van Hoplr kunnen we ook na de corona-
maatregelen met elkaar in contact blijven. Als gemeente 
plaatsen we er regelmatig informatie, maar we kunnen de 
buurtberichten niet inkijken.

  
Registreer je gratis via hoplr.com/gemeente/schelle

Steun het Rode Kruis
De Veertiendaagse van het Rode Kruis kon door de corona-maatregelen niet doorgaan. De 
stickerverkoop is voor een Rode Kruis afdeling de grootste bron van inkomsten om nieuw materiaal 
te kunnen aankopen en vrijwilligers op te leiden. Daarom een dikke dankjewel aan iedereen die 
online een sticker kocht!

Tijdens deze moeilijke periode schreven vele inwoners zich in als ‘crisisvrijwilliger’ bij het Rode Kruis. Je kan op 
vele vlakken een handje toesteken: als hulpverlener op evenementen, tijdens bloedinzamelingen, als lesgever, om 
materiaal en het wagenpark in orde te houden of bij de communicatie. 

Zin om mee te werken: voorzitter@niel-schelle.rodekruis.be
Gift op BE67 0017905 0887 van Rode Kruis Niel-Schelle (fiscaal attest vanaf 40 euro).
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Door de federale richtlijnen rond evenementen en de mogelijke aanpassingen in de zomerperiode kan deze 
agenda nog wijzigen. Bij de organisator kan je steeds terecht voor de correcte info.

Femma Schelle 
Sint-Petrus & Paulus
Wandelen
Maandagen in juli: vertrek RVT Niel, 20 
- 21 uur, gratis.
Maandagen in augustus: vertrek 
station Niel, 19.30 - 20.30 uur, gratis.
	 joke.selderslaghs@hotmail.com
	0472 77 09 02

WTC De Beren
Fietsen
Start Kattenberg, parking De Griene. 
Door corona-maatregelen enkel 
voor clubleden, informeer zeker naar 
eventuele wijzigingen of hoe je lid kan 
worden. 
Dinsdagen in juli en augustus: snelle 
en comfortberen, vertrek 18.30 uur, 
+/- 70 km
Zondagen in juli en augustus: snelle 
beren, vertrek 8.30 uur, +/- 105 km - 
comfortberen, vertrek 9 uur, +/- 80 km
	www.wtc-de-beren-schelle.be
	0478 97 30 54 

Natuurpunt
Zaterdag 4 juli en 1 augustus
Vogelkijkwandeling
Vertrek parking Tolhuis (Rupeldijk) 
8.50 uur of veerboot 9 uur, terug om 12 
uur. Voor beginnende vogelkijkers zijn 
er verrekijkers ter beschikking.
	 Inschrijven:  
 debacker-vanlinden@telenet.be

Zaterdag 11 juli
Speurtocht naar nachtactieve diertjes 
in Maaienhoek. 

Vertrek 21.30 uur, parking Kapelstraat/
Laarhofstraat.
	 Inschrijven:  
 yente_demaesschalck@hotmail.com

Zondag 26 juli
Vlinderexcursies in het Niels Broek en 
de schorren langs de Rupel. Vertrek om 
11 uur en om 14 uur, infobord parking 
Tolhuis (Rupeldijk), einde Tolhuisstraat 
Schelle.
	 Inschrijven:  
 info@natuurpuntrupelstreek.be

in Schelle

ScheveTorenFeest uitgesteld 
naar 11 september 2021
Door de aanhoudende onzekerheid rond het coronavirus en het belang van de 
gezondheid van de bezoekers beslisten de werkgroep van het ScheveTorenFeest 
en het schepencollege van Schelle om het evenement ScheveTorenFeest met één 
jaar uit te stellen. 
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G E M E E N T E D I E N ST E N

GEMEENTEHUIS 
Ingang via Peperstraat 38
Enkel na afspraak (zie pagina 5)

	Telefonisch bereikbaar in juli en augustus
	 	van maandag tot en met donderdag:  

van 8.30 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur
		dinsdag: ook van 18 tot 19.30 uur
		vrijdag: van 8.30 tot 12 uur

POLITIE WIJKKANTOOR SCHELLE
	 	op dinsdag van 18 tot 20 uur
	na afspraak via Politiezone Rupel - 03 443 09 00
Zonecommissariaat in Boom:  
alle dagen open van 8 tot 20 uur (met of zonder afspraak)

Niet-dringende vragen: 03 443 09 00
pz.rupel@police.belgium.eu

Voor dringende politiehulp bel je meteen 101!

Bibliotheek
Kijk op https://ivebica.bibliotheek.be/  
voor de openingstijden in de zomerperiode.

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: 21 juli, 2-11 november, 24 december om  
16 uur, van 25 december 2020 tot en met zondag 3 januari 
2021

Sport complex 
Scherpenstein
Vanaf augustus is de sporthal open voor sporters vanaf 
18.30 uur. Overdag wordt deze locatie gebruikt voor de 
vakantiekampen.
Raadpleeg op www.schelle.be de openingsuren, 
sluitingsdagen en momenten waarop de sportzaal niet 
vrij is.

Ophaling afval
Restafval: 2-9-16-23-30 juli, 6-13-20-27 augustus
GFT+ en PMD: 2-16-30 juli, 13-27 augustus
Papier en karton: 23 juli en 20 augustus
Recyclagepark: dinsdag en woensdag 13-17 uur, 
donderdag 9-12 uur en 13-17 uur, vrijdag 13-19 uur, 
zaterdag 9-16 uur, gesloten op 11-21 juli en 15 augustus
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 27 augustus 2020 om 20 uur, 

gemeentehuis

Gratis juridisch advies  
In het gemeentehuis kan je terecht voor gratis juridisch 
advies tijdens de zitdagen van de advocaat op donderdag 
9 en 30 juli, 13 en 27 augustus, 10 en 24 september telkens 
van 19 tot 20 uur. 

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

Noodnummers en  
meldingen 
Politie Rupelse Blauwe Lijn: tel. 03 443 09 00

Politie: 101

Brandweer, ambulance - dringend: 112

Brandweer niet-dringende interventies 
(wespenverdelging, wateroverlast, …) en algemene 
vragen: tel. 015 280 280 of via het e-loket op  
www.brandweerzonerivierenland.be

Defecte straatlamp melden: 078 35 35 00

Gasreuk melden: 0800 65 0 65

www.meldpuntwegen.be voor infrastructuur, 
zwerfvuil, verkeersborden, bermen, …  
Je melding wordt doorgestuurd naar de juiste 
wegbeheerder.

Kijk op www.schelle.be voor de openingsuren en 
contactgegevens van alle gemeentelijke diensten.
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Hé jij daar! 

Toerisme Rupelstreek 
De Schorre, Schommelei 1, Boom
info@toerismerupelstreek.be · www.toerismerupelstreek.be · ToerismeRupelstreek
*Haal je gratis postkaart af in het infokantoor. Zo lang de voorraad strekt. **Meer info via www.facebook.com/yellowbrickroadrupel

Tien dingen die je zeker moet doen!

Klaar om samen met ons 
de Rupelstreek te ontdekken?

   Zoek je favoriete trol in De Schorre.

         Dit is mijn favoriete trol: 

   Ga fietsen/wandelen en neem 
de veerboot in Schelle/Boom/
Hemiksem. (schrappen wat niet past)

   Spot de Galloway-runderen 
in de Walenhoek in Niel.

   Picknick in het abdijpark 
van Hemiksem. 

   Kijk hoe de Nete en de 
Dijle samenvloeien in de 
Rupel vanop de blauwe 
bruggen in Rumst.

   Stuur een postkaartje* aan een 
vriend of vriendin met ‘groetjes 
uit de Rupelstreek’

  naam vriend(in):

   Overal in de Rupelstreek vind je 
street art**. Laat je inspireren en 
maak daarna zelf een kunstwerk 
met stoepkrijt.

   Ga op zoek naar een 
bijenhotel in Schelle.

   Bezoek een museum in de 
Rupelstreek. Ik ga naar: 

   Neem een selfie 
aan ’t Zennegat 
in Mechelen.

De robuuste Schotse koeien zijn 

zachtaardig. We vragen wel om 

hen met rust te laten.

   Overal in de Rupelstreek vind je 

Vijf of meer to do’s afgecheckt?
Dan wacht er een verrassing op jou in het 

infokantoor van Toerisme Rupelstreek!

Jules

Aïsha



Wie zoekt 
  die vindt!
Welke tegels ontbreken in 
dit paneel van Gilliot en Roelants? 
Kunnen jullie dit paneel hertekenen? 

Welke zoete lekkernij 
is typisch voor de 
Rupelstreek?
A  Spekken
B  Rupelsteentjes
C  Lierse vlaaikes

Oplossingen: Wie zoekt, die vindtA  QuizBVroeger werden bakstenen met de hand gemaakt met een speciale mal. De Rupelsteentjes, heerlijke 
zandkoekjes met een rode-vruchtenvulling hebben de vorm van deze mal. CTandenborstels werden nooit in de Rupelstreek gemaakt. Op 
de steenbakkerij was er vooral werk in de zomer. In de winter werkten er daarom veel mensen in het pantoffelfabriek of bij het glasfabriek. 
ADe Dijle en Nete vloeien ter hoogte van Rumst samen in de Rupel. Ter hoogte van Schelle vloeit de Rupel over in de Schelde.

Test je kennis over 
de Rupelstreek!

Spelletjestijd!

De Rupelstreek is gekend 
voor zijn bakstenen. Maar 
wat werd er nooit gemaakt 
in onze streek?
A  Booms glas
B  Pantoffels
C  TandenborstelsWelke rivieren stromen 

door de Rupelstreek?
A  Dijle, Nete, Rupel, Schelde
B  Dijle, Dender, Nete, Rupel
C  Lesse, Schelde, Dijle, Dender

 Jules en Aïsha 
nemen de fiets naar 
Museum Rupelklei

Zorg jij dat ze er geraken?

Museum Rupelklei 
  

Noeveren
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(de oplossingen
staan onderaan)
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Scheve toren 

Sint-Bernardusabdij


