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Beste Schellenaar,
COVID-19 blijft onze dagelijkse bezigheden beïnvloeden.
Aan het begin van de zomer versoepelden een aantal regels
en kreeg het maatschappelijk leven iets meer ademruimte.
Maar het virus bleef erg actief en besmettingen stegen
opnieuw exponentieel. Het ‘coronagevaar’ mogen we nooit
minimaliseren.
Om scholen, horeca, bedrijven, verenigingen, sociale
voorzieningen en het hele maatschappelijk leven
draaiende te houden, is het noodzakelijk de gekende
beschermingsmaatregelen strikt te blijven naleven. Hou
steeds voldoende afstand (1,5 m), beperk nauwe sociale
contacten, zorg voor een goede handhygiëne, ventileer
binnenruimtes, neem steeds een mondneusmasker mee en
draag het op drukke plaatsen.
In de heropstart en aanpassing van ons maatschappelijk
leven tonen vele mensen en organisaties een krachtige
flexibiliteit om zich aan te passen aan de beperkingen en
uitdagingen van COVID-19. Een welgemeende dankjewel
voor ieders inzet!
Ons verenigingsleven werd hard getroffen. Van de 98.000
euro extra financiële middelen is ongeveer al 40.000
euro uitgekeerd aan de Schelse verenigingen. Voor de
overblijvende centen bekijken we verder hoe we dit
verdelen volgens de noden.
Volg adviezen op
De triagepost aan het ziekenhuis in Rumst blijven we
met de Rupelgemeenten en Aartselaar administratief
ondersteunen. Om hier getest te worden, heb je steeds een
afspraak nodig. Hoe dat verloopt, lees je op pagina 18.
Na een positieve COVID-test volg je nauwgezet alle
adviezen van jouw huisdokter. Ook als iemand uit jouw
contactkring positief testte, volg dan steeds de richtlijnen
rond testen en quarantaine. Indien je in afzondering moet
blijven, kan je voor hulp steeds het OCMW contacteren.
Vanuit onze gemeentelijke dienstverlening doen we al
het mogelijke om afgekondigde federale, provinciale
of gemeentelijke maatregelen zo snel mogelijk te
communiceren. De recentste info kan je steeds raadplegen
op de gemeentelijke website of via het onthaal op het
gemeentehuis.
Voetpaden en ontharden
Ondertussen werken we verder aan de uitvoering van het
meerjarenplan. Voor een bedrag van € 361.423 zijn werken
toegewezen om op meerdere plaatsen voetpaden (bv.
Kapelstraat en Paepevelden), fietspaden (Tolhuisstraat) en

PG 2 • I N F O SC H E L L E OKTOB ER 20 20

ook stukken straat (Provinciale Steenweg) opnieuw aan te
leggen. Tevens zal ongeveer 1.200 m2 worden onthard. Het
moet toelaten om water sneller en directer in de grond te
laten trekken.
Het gemeentehuis kreeg een nieuwe buitenlift zodat alle
publieke gebouwen rolstoeltoegankelijk zijn. Vanaf eind
september verdienen onze lagere schoolkinderen opnieuw
digitale munten als ze te voet of met de fiets naar school
komen. Het komende plantseizoen is het streefdoel om
4500 nieuwe bomen te planten.
Je kan nu een subsidie voor de aankoop van een
regenwaterton aanvragen (zie www.schelle.be). Spaarzaam
zijn en regenwater opslaan zijn essentiële maatregelen
voor de toekomst. Vandaag slaan we al op meerdere
plaatsen water op zoals in De Klim, Sint-Lutgardisschool,
gemeentelijke werkplaats en de volkstuintjes. Ook in de
nieuwbouw van de buitenschoolse kinderopvang is dit
voorzien en andere plaatsen worden verder bekeken.
Verbindend energieverhaal
De energie van de zon tot bij iedereen brengen: het kan.
Iedereen in die energie laten delen: het kan. Met de blik
op de toekomst, met de kracht van de hoop en met een
creatieve daadkracht die tot aan de zon reikt, brengt
Schelle de basisinstrumenten bij elkaar om iedereen met
de zon en onderling met elkaar te verbinden.
Igean schreef een aanbesteding uit voor de
levering van zonnepanelen én met de opdracht een
burgerenergiecoöperatie op te starten. De statuten
en werking naderen hun voltooiing. Deze burgerenergiecoöperatie krijgt de naam van Fluctus.net,
verwijzend naar ons Autonoom Gemeentebedrijf met
het logo van de Scheve Toren. Schelser kan het niet. Deze
unieke burgerenergiecoöperatie staat open voor iedereen,
ook voor burgers, organisaties en bedrijven uit andere
gemeenten.
Basiselementen worden: daken voor panelen, levering van
goedkope groene energie, financiering met in aanloop
prefinanciering door banken en daarna burgers die
aandelen kunnen kopen tegen hoog rendement. Streefdoel
is tegen november – rekening houdend met mogelijke
coronabeperkingen – een toelichting tot bij iedereen te
brengen.
De bewoners van sociale huurwoningen worden niet
vergeten. Via een apart circuit en met Europese subsidie
worden zij in dit duurzaam energieverhaal vanuit de
huisvestingsmaatschappijen mee betrokken. Ook voor
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woningen die niet goed georiënteerd zijn, wordt een
oplossing gezocht.
Ruim tien jaar geleden onderscheidde de Vlaamse overheid
onze gemeente met de titel van ’Zonnedorp’ en van
‘Energieambassadeur van Vlaanderen’. Ons Zonnedorp
staat aan de vooravond om energieambassadeur voor
heel Vlaanderen en zelfs meer te worden. De ‘trein’ van
een sterke en hoopvolle groene energietransitie zal vanuit
Schelle vertrekken. Zoveel is zeker.
Corona-editie kermis
COVID-19 kleurt onze traditionele jaarmarkt met de vele
randactiviteiten ook anders in. In juli besliste het bestuur
om de koopjesmarkt, veeprijskamp, DJ-straatfestival en het
vuurwerk niet te laten plaatsvinden.
Voor kermissen werd deze zomer een nationaal protocol
uitgetekend met allerlei veiligheidsmaatregelen. Na
overleg met de kermiskramers en veiligheidsdiensten
besliste het bestuur dat het toch mogelijk is om een kermis
te organiseren. Samen werken we deze editie verder uit.
Tijdens het weekend van 16-17-18 oktober kan je
genieten van de kermisattracties op het kerkplein. Een
telsysteem aan de ingang bewaakt dat er maximaal
400 bezoekers tegelijk op de kermis zijn. Volg strikt

Test BE-Alert op 1 oktober
Een grote brand, een overstroming of een stroomonder
breking? Bij een noodsituatie willen we jou graag snel
verwittigen. Daarom beschikt onze gemeente over
BE-Alert, een systeem dat je op de hoogte stelt van een
noodsituatie via sms, mail of telefoon.
Nationale test
Op 1 oktober houden verschillende gemeenten in
België een BE-Alert test. Ook onze gemeente doet mee.
Inwoners die ingeschreven zijn op BE-Alert ontvangen
die dag via mail een testbericht. Door BE-Alert te testen,
kan onze gemeente de procedures inoefenen.
Registreer je
Om een bericht te ontvangen moet je je registreren.
Dit kan heel gemakkelijk op www.be-alert.be. Vul het
inschrijvingsformulier zo volledig mogelijk in. Schrijf je
vandaag nog in en test mee op 1 oktober!

alle veiligheidsadviezen op zoals het dragen van een
mondneusmasker, het volgen van de looplijnen en de
specifieke regels bij elke attractie. Dit alles kan natuurlijk
enkel plaatsvinden onder voorbehoud van eventuele
wijzigingen in de federale maatregelen of lokale situatie.
Ook een aantal verenigingen werken een aangepaste
jaarmarktactiviteit uit. Geef hen alle mogelijke steun met
respect voor de geldende maatregelen!
Als bestuur proberen we zo veel mogelijk activiteiten
en initiatieven kansen te geven. Samen met onze
noodplanningsdienst en de veiligheidsdiensten bekijken
we alle aanvragen dan ook grondig en zorgen we, samen
met de organisatoren, dat aan alle
COVID-19 regels voldaan wordt.
De kracht van het virus is nog niet
gaan liggen. Wees waakzaam en
draag zorg voor elkaar!
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
Een aantal punten van 23 juni:
» gemeentelijke overbruggingspremie ter
ondersteuning van de lokale economie
» tussenkomst kosten verdelging wespennesten
» goedkeuring verkeersreglement gebiedsdekkende
maatregelen (zoneborden afbakening zone 30)
» goedkeuring aanpassing schoolreglement
2019-2020 GBS 'De Klim'.
Een aantal punten van 31 augustus:
» jaarrekening en resultaatverdeling 2019 AGB
» goedkeuring tracé fietspad tussen Breugelstraat
en Marieke Vervoortstraat
» goedkeuring aanpassen uniforme codex van
politieverordeningen rond gasboetes
» ondertekening Burgemeesterconvenant
2030 - doelstellingen
» goedkeuring subsidiereglement aankoop
regenwaterton.

Proficiat

De agenda en het verslag van de raadszittingen staan op
www.schelle.be. Het audioverslag kan je beluisteren na
afspraak: secretariaat@schelle.be - 03 871 98 31.

Hartelijke gelukwensen aan onze jubilarissen
Gouden jubileum (50 jaar gehuwd):
» Freddy Blommaert en Elisa Duriau
» Gustaaf Letens en Monique Van de Velde
» Wilfried Rose en Monique Gorrebeeck

Oproep: leden
voor Gecoro
De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening,
kortweg GECORO, is de adviesraad voor ruimtelijke
ordening op het niveau van de gemeente. We zoeken
nog kandidaten om als deskundig lid en/of vanuit een
vereniging deel te nemen.
De Gecoro adviseert rond:
» ruimtelijk beleid (zoals de herziening van het Ruimtelijk
Structuurplan, het beleidsplan ruimte en de ruimtelijke
uitvoeringsplannen)
» opmaak van een nieuwe stedenbouwkundige
verordening (gemeentelijke stedenbouwkundige
voorschriften)
» ruime ontwikkelingsprojecten op vraag van de
stedenbouwkundige dienst.
Op www.schelle.be/bestuur-beleid/adviesraden/gecoro
lees je uitgebreid welke mensen we zoeken om de Gecoro
te versterken en wat hun opdracht is.
Stel je kandidaat voor 30 oktober 2020 met korte motivatie
en curriculum vitae per mail naar ro@schelle.be of per
brief aan college van burgemeester en schepenen.
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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.

Diamanten jubileum (60 jaar gehuwd):
» Andreas Brits en Arletta Koeck
Platina jubileum (70 jaar gehuwd):
» Roger Vermeiren en Victorine Macharis
Proficiat aan de honderdjarige:
» Maria Wenselaer
Van harte proficiat met jullie huwelijk
» Lars Dhooghe en Sanne Dewil
» Henry-Evans Loyola Contreras en Kelly Hooge
» Steve Raets en Anja Coomans
» Peter Van Dessel en Inge Luyts
» Jonas Thienpont en Ann Gils
» Erik De Kinder en Sabrina Dupont
» David Callebaut en Stefanie Op De Beeck

Adviesraden
» Jeugdraad (juni): actie sociale media,
subsidiereglement jeugd, uitgestelde/afgelaste
evenementen en steun verenigingen corona

D I E N ST
I NV EDREL KE INJ IKNEG
R

Politiepost enkel in Boom
De antenneposten van de politie in de gemeentehuizen
van Hemiksem, Niel, Rumst en Schelle blijven voorlopig
gesloten omwille van de Corona-maatregelen.

Gemeentehuis:
op afspraak!

Je kan elke dag op het zonecommissariaat in Boom terecht
van 8 tot 20 uur, ook tijdens weekends en op feestdagen.

Onze diensten helpen je graag verder op het
gemeentehuis nadat je vooraf via mail of telefoon een
afspraak maakte. Zo beschermen we de gezondheid van
onze bezoekers en medewerkers.

Kan je jouw bezoek nog een tijdje uitstellen of
vervangen door mail of telefoon? Bedankt alvast om
aan de gezondheid van jezelf, andere bezoekers en de
medewerkers te denken.

Onze medewerkers zorgen voor een antwoord op jouw
vraag. We werken zoveel mogelijk via mail, telefoon of het
digitale loket op de website. Indien nodig maken we een
afspraak om langs te komen op het gemeentehuis.

Kom je naar het politieonthaal in Boom? Volg strikt de
aangeduide procedures aan de inkom en hou het veilig
voor iedereen.

» burgerzaken helpt je met vragen rond identiteitsbewijs,
rijbewijs, adreswijziging of huwelijk:
burger@schelle.be - 03 871 98 35
» het onthaal helpt je verder met alle andere vragen:
onthaal@schelle.be - 03 871 98 30
» of je neemt rechtstreeks contact met de dienst die je
nodig hebt (zie www.schelle.be)
» heel wat documenten kan je digitaal opvragen via
www.schelle.be

Niet-dringende vragen: tel 03 443 09 00
pz.rupel@police.belgium.eu
Informatieve vragen omtrent het coronavirus:
tel 0800 14 689
Voor dringende politiehulp bel je meteen 101!

Raadpleeg www.politiezonerupel.be voor de actuele info!

Heb je een afspraak in het gemeentehuis?
» respecteer het uur van je afspraak
» draag een mondneusmasker
» ontsmet de handen aan het onthaal
» hou steeds voldoende afstand van anderen.

Zeg niet zomaar water tegen Water
Pidpa is vooral bekend als waterleverancier. Maar
wist je dat Pidpa in Schelle ook instaat voor het
rioolbeheer?
Pidpa staat in voor alles wat te maken heeft met de
wateraanvoer (drinkwater) en afvoer van regenwater
en vuil water. Al het vuile water dat binnen een woning
wordt geproduceerd (fecaliënwater, waswater, …) wordt
in de straat verzameld. Het loopt via een systeem van
rioleringsbuizen en pompen naar het zuiveringsstation
van Aartselaar. Hoe minder regenwater er op de
leidingen voor vuil water aangesloten is, hoe beter het
water gezuiverd kan worden.
Al het regenwater dat op een verharding valt, moet
afgevoerd worden en in de mate van het mogelijke gebufferd
en geïnfiltreerd. Op plaatsen waar het mogelijk is, maken we
zoveel mogelijk grachten, wadi’s en bufferbekkens.
Pidpa onderhoudt en herstelt de rioleringsbuizen, reinigt
op regelmatige basis de straatkolken en maait de baangrachten en de cruciale verbindingsgrachten. Samen met
de gemeente investeren zij voortdurend in de verbetering
van het rioleringsstelsel. Hierdoor heeft Schelle een waterzuiveringsgraad van 99% en zal eind 2020 zelfs 100% zijn.

Waar kan je terecht met welk waterprobleem?
Bij Pidpa:
» als je geen drinkwater hebt
» als er ergens water uit de grond omhoog komt
» als een straatkolk niet goed afloopt
» bij problemen met een riooldeksel
Neem bij wateroverlast zeker een foto en geef mee of
het water lang blijft staan.
tel 0800 90 300 of
www.pidpa.be/online-diensten/probleem-melden
Bij de dienst openbare werken van de gemeente:
» bij een verzakking in het voetpad
De dienst gaat na wat de oorzaak is (lek in riolering,
slecht herstel nutsmaatschappij, … ). Zij spreken de
juiste dienst aan om de herstelling uit te voeren.
ow@schelle.be
Merk je problemen met de afvoer van jouw woning?
Zoek dan eerst waar het probleem zich bevindt. Als
het in jouw woning zit, contacteer dan een loodgieter.
Ligt het probleem op openbaar domein dan neem je
contact op met Pidpa.
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Vestigingspremie voor
zelfstandigen
Om de aantrekkingskracht van het handelscentrum te
verhogen geeft de gemeente een vestigingspremie aan
zelfstandigen.
Voor de oprichting van nieuwe handelszaken binnen het
detailhandelsplan is er een premie van € 1500. Dit gaat om
twee handelskernen binnen het centrum: de omgeving
van het kerkplein en de omgeving van de rotonde. Voor
handelszaken buiten het detailhandelsplan bedraagt de
premie € 250.
Zelfstandige bedrijfshoofden kunnen deze premie
aanvragen als ze voldoen aan bepaalde voorwaarden.
Die kan je nalezen op www.schelle.be met de zoekterm
'vestigingspremie'.
Info: fin@schelle.be

Steun onze
lokale handelaars
en win een fiets!
De Lokale Ondernemersraad, de Handels Vereniging
Schelle en het gemeentebestuur van Schelle promoten
graag het lokaal winkelen. Koop dit najaar bij één van
de deelnemende handelaars en maak kans op 1 van de 8
elektrische fietsen!
Hoe verloopt de actie:
» van 15 november 2020 tot en met 6 januari 2021
» 1 lot per aankoop bij één van de deelnemende
handelaars
» vul jouw gegevens in op het lot en deponeer het in de
voorziene box
» prijzenpot gevuld met 8 elektrische fietsen
» uit alle ingevulde loten worden 8 winnaars getrokken
» per adres kan slechts 1 winnaar zijn
» winnaars worden persoonlijk verwittigd.
Deze actie is één van de maatregelen uit het gemeentelijke
Corona-plan om de lokale economie te versterken. Het
gemeentebestuur wil de lokale ondernemers op deze
manier extra steunen na een aantal moeilijke maanden.
Dus koop lokaal en win!

DOE DE DEUR DICHT

EN RED
LEVENS
BIJ BRAND

Doe de deur dicht en red levens bij brand.
Door alle binnendeuren in huis dicht te doen, kan je levens
redden. Als er brand uitbreekt, blijft het vuur en de verstikkende
rook – de grootste bedreiging – langer opgesloten. Zo heb je meer
tijd om jezelf en je gezin in veiligheid te brengen wanneer een
rookmelder alarm slaat. Doe de deur dicht en je bent een held!

Meer info: doededeurdicht.be

Actuele info over
het Corona-virus
» www.infocoronavirus.be: alle federale maatregelen
rond reizen, werk, horeca, cultuur, …
» algemene vragen via FOD Volksgezondheid:
 0800 14 689 (9-17 uur)
» www.schelle.be:
alle gemeentelijke maatregelen
» specifieke vragen over Schelle: onthaal@schelle.be
 03 871 98 30
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Corona-fonds:
overbruggingspremie
lokale economie
Eenmalige gemeentelijke premie voor wie het
overbruggingsrecht ontving voor maart, april en/of
mei 2020. Aanvragen kan tot 30/09/20.
www.schelle.be
Info: fin@schelle.be

Markt op kerkplein
Ook in oktober staat elke maandagvoormiddag de
markt op het kerkplein. Kom zeker eens langs om de
vertrouwde en nieuwe kramen te ontdekken. Vergeet
je mondneusmasker niet!

I N D E DKIIEJRKEEN
R

Huiszwaluwen thuis
in onze gemeente
In 1995 startten de vrijwilligers van Natuurpunt
Rupelstreek met de tellingen van het aantal bewoonde
nesten van huiszwaluwen in de Rupelstreek. Daarnaast
inventariseerden zij ook verlaten broedplaatsen.
Erik De Keersmaecker van Natuurpunt Rupelstreek/
Vogelwerkgroep Rupel neemt ons mee in de leefwereld
van de huiszwaluwen.
Van nature bouwen huiszwaluwen nesten onder dakgoten
en overstekende dakranden. Met hun snavel scheppen ze
brokjes modder op van slikplaten en plasjes. Die brokjes
worden aan elkaar gekleefd met hun speeksel en zo
ontstaat een komvormig nestje met enkel een smalle
opening bovenaan. De klei of leem die ze gebruiken moet
van goede kwaliteit zijn. Anders bestaat de kans dat het
nest tijdens de broedperiode uit elkaar brokkelt en de
eieren of jongen op de grond terechtkomen.
Nesten van huiszwaluwen zijn dan ook makkelijk
herkenbaar. Restanten van nesten blijven lang als een
kleine halve cirkel zichtbaar. Huiszwaluwen kunnen dus
tamelijk eenvoudig geteld worden door de dakgoten af te
speuren in straten en pleinen waar ze rondvliegen.
Opmerkelijke daling
Bij de eerste telling in 1995 vonden vrijwilligers van
Natuurpunt amper 8 nesten van huiszwaluwen in
Schelle. Zij lagen allemaal tegen de gebouwen van de
Electrabelcentrale langs de oevers van de Schelde. Dat
aantal bleef constant tot 2003 met een verdubbeling van
het aantal nesten tot 16. Een jaar later was er opnieuw een
verdubbeling naar 32 nesten, om in 2011 zelfs te stijgen
naar 75 nesten. Dit is het hoogste aantal nesten ooit
geteld. Sinds 2012 blijft het aantal nesten vrij constant op
ongeveer 60 nesten.
Huiszwaluwen eten insecten die al vliegend gevangen
worden. De voornaamste reden van de enorme
achteruitgang in de periode 1970-1995 ligt in het gebruik
van het landbouwgif DDT. Dit vergif is gelukkig reeds
lang verboden. Sindsdien is er een gestaag herstel van de
populatie huiszwaluwen. Het verwijderen en uitsteken van

© Raymond De Smet
nesten van huiszwaluwen was een andere oorzaak van hun
achteruitgang. Sommigen willen immers geen vogelpoep
op hun stoep.
Huiszwaluwen thuis in Rupeldorpen
Daarom startte Natuurpunt in 2005 projecten op voor
huiszwaluwen in Rumst en Boom. In de centrumstraten
van beide gemeenten belden vrijwilligers huis aan huis
aan en vroegen bewoners of er kunstnesten met daaronder
poepplankjes onder hun dakgoten mochten geplaatst
worden. Met succes, in de centrumstraten van Rumst
wonen nu weer meer dan 60 paartjes huiszwaluwen.
Aan de gebouwen van de Provinciale Technische School in
Boom werden 30 kunstnesten geplaatst. Ook daar is er nu
een stabiele kolonie met dit jaar 27 nesten. In Hemiksem
werden aan gebouwen in de Herbekestraat 24 kunstnesten
geplaatst, dit jaar goed voor 20 bewoonde nesten.
En in Schelle …
Aan de gebouwen van de oude Electrabelcentrale stelde
het probleem van de vogelpoep zich niet. Met de vroegere
en met de huidige eigenaar maakte Natuurpunt goede
afspraken voor het behoud van de kolonie. Zo werd in
de lente van 2009 het vervangen van de ramen aan de
machinehal uitgesteld tot na de broedperiode.
Ook met de huidige eigenaar werden afspraken gemaakt
om het reinigen van de ramen uit te stellen tot de
zwaluwen vertrokken zijn naar de overwinteringsgebieden.
De huiszwaluwen op de Electrabelsite hebben dus goede
troeven voor de toekomst. Ook aan het gemeentehuis
hangen nesten op.
Jagen doen ze volop op vliegende insecten boven
waterrijke gebieden in de omgeving of aan de overkant
van de Rupel en Schelde. Jagende huiszwaluwen, maar
ook boerenzwaluwen en oeverzwaluwen, kan je tot
eind september goed bekijken boven de plassen van het
vogelrijke Noordelijk eiland aan de overkant van de Rupel.
Het heen en weer tochtje met de veerboot Schelle/Wintam
is een aangenaam extraatje.

Huiszwaluw in kunstnest © Steven Roels

www.natuurpunt.be/rupelstreek
info@natuurpuntrupelstreek.be
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Vallende herfstbladeren

De medewerkers van de groendienst doen hun uiterste best om zo snel mogelijk de herfstbladeren van het
openbaar domein op te ruimen. Vanaf 19 oktober (afhankelijk van de weersomstandigheden) plaatsen zij
ongeveer 75 bladkorven in onze gemeente.
Je kan deze gebruiken om bladeren te verzamelen van
bomen die op het openbaar domein staan.
Helaas vinden we er ook vaak ander tuin- of restafval in
waardoor dit groenafval dan niet verwerkt kan worden.
Wij rekenen op jouw medewerking voor een correcte
inzameling!

Elke inwoner moet het voet- en fietspad voor
zijn/haar eigendom onkruidvrij houden voor
een veilige doorgang!

Praktijkles wintersnoei
appelaars en perelaars

Om fruitbomen optimaal te verzorgen is een regelmatige
vormsnoei geen overbodige luxe. De Vereniging voor
Ecologisch Leven en Tuinieren Zuid-Antwerpen organiseert
daarom een snoeiles op zaterdag 5 december van 14
tot 16 uur in het natuurgebied Kelderijlei. Iedereen kan
deelnemen na inschrijving en mits naleving van de
Corona-voorschriften.
Locatie: de Kelderijlei is een zijstraat van de
Steenwinkelstraat, ter hoogte van huisnummer 132
Deelname: 5 euro, Velt- en Natuurpuntleden 3 euro
Inschrijven voor 28 november:
Francis Mertens - tel 03 887 15 24
Betalen: BE41 979 965 8877 10 van Velt Zuid-Antwerpen

Duizend bomen:
plant jij mee?

Jouw tuin, klein of groot, kan een verschil maken voor
natuur en klimaat. Daarom organiseren IGEAN, Regionaal
Landschap Rivierenland en Regionaal Landschap de
Voorkempen een groepsaankoop inheemse solitaire
bomen en hoogstamfruitbomen.
Je betaalt 30 euro per stuk voor vijf soorten solitaire
bomen. Deze bomen vragen een grote tuin. Heb je die niet,
dan kan je een fruitboom planten. Met hun bloesems in
het voorjaar help je solitaire bijen en honingbijen. De vijf
soorten hoogstamfruitbomen kosten 25 euro per stuk.
Inbegrepen in de prijs van elke boom zijn een steunpaal
van 1,5 meter en een boomband. De bomen hebben een
omtrek van 10/12 cm.
Voor de snelle beslisser!
Bestellen kan tot en met 30 september via
www.igean.be/1000bomen
Op 28 november liggen de bomen dan klaar tussen
9.30 en 12.30 uur op de parking van Depot Deluxe,
Nijverheidsstraat 27, Hemiksem
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EnergieK loket
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 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.
Na afspraak kan je in het gemeentehuis terecht op dinsdag
27 oktober, 24 november en 22 december van 8.30 tot 12 uur.
Ook digitaal of telefonisch krijg je alle info.
 www.igean.be/energiekloket
Envelope-open energie@igean.be
PHONE 03 350 08 08 (weekdagen tussen 9 en 16 uur)
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Maak van je tuin een paradijs voor
vogels, vlinders en wilde bijen!

Gemeente Schelle en de MiNa-raad verlenen graag hun medewerking aan de 27ste ‘Behaag Natuurlijk-actie’
van Natuurpunt. Het aanplanten van streekeigen bomen en struiken, het plaatsen van bijenhotelletjes en
het blijvend promoten van een vogel-, bijen- en vlindervriendelijke tuin brengt veel leven in de tuinen. Maak
je keuze uit het aanbod van 2020 en vul het bestelformulier in.
Hoe bestellen?

• Bezorg het bestelformulier voor 30 oktober op het
gemeentehuis samen met de betaling (cash en gepast).
• Of schrijf het bedrag over op rekening BE70 0013 5986
4925 van Natuurpunt Rupelstreek met vermelding
‘Behaag 2020 Schelle’ en de naam van de besteller.
Mail je bestelformulier naar info@natuurpuntrupelstreek.be.
Je bestelling is definitief als je een retourbericht
ontvangt.

Wanneer afhalen?

• Vrijdag 27 november tussen 15 en 16.30 uur op de parking
van het gemeentehuis Schelle
(inrijden via Leopoldstraat).
Natuurpunt Rupelstreek
PHONE 0476 39 19 94
Envelope-open info@natuurpuntrupelstreek.be

Folders met plantbeschrijvingen en onderhoudstips staan
op www.natuurpunt.be/behaag of kan je afhalen op het
gemeentehuis.

✂

Bestelformulier Behaag ... natuurlijk 2020
Naam..................................................................................................................................................................................... Telefoon..........................................................................................................................................................
Adres ............................................................................................................................................................................................ E-mail.........................................................................................................................................................
bestelt volgende planten:
Per pakket

Prijs

1. Houtkant

11,00

2. Houtkant natte gronden
3. Geschoren haag
4. Doornhaag
5. Bloesem- en bessenhaag
6. Veldesdoornhaag
7. Meidoornhaag
8. Bijenbosje
9. Vogelbosje
10. Taxushaag
11. Haagbeukhaag

Aantal

Totaal

10,00
22,00
22,00
22,00
23,00
23,00
11,00
5,00
8,50
22,00

Bestelvoorwaarden:
• Je plant het plantgoed aan binnen de grenzen van de gemeente.
• Je betaalt bij de bestelling.
• De mogelijke uitval van het aangeplante goed is ten laste van de
besteller.
• Dit aanbod mag je niet voor beroepsdoeleinden gebruiken.

Per plant/boom/bijenhotel

Prijs

12. Beukenhaag

25,00

Aantal

Totaal

23,00

13. Ligusterhaag

5,00

14. Hop

5,00

15. Wilde kamperfoelie

5,00

16. Bosrank

4,00

17. Knotwilgpoot

24,00

18. Pruim Belle de Louvain

24,00

19. Kers Lapins

24,00

20. Appel Elstar

24,00

21. Peer Doyenné du Comice

22,00

22. Bijenhotel

Totaal:

De besteller verklaart zich akkoord met deze
bestelvoorwaarden.
Datum en handtekening:
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Veilig oversteken met de
gemachtigd opzichter

Een gemachtigd opzichter zet zich vrijwillig in voor de verkeersveiligheid en laat voetgangers veilig de
straat oversteken. Elke schooldag zorgen onze gemachtigde opzichters voor veilige oversteekplaatsen op het
kruispunt van de Provinciale Steenweg en Steenwinkelstraat en op de Fabiolalaan aan de rotonde en het
gemeentehuis.
Gemachtigd opzichter is herkenbaar aan:
» het reflecterend stopbordje C3 op steel
» de nationale driekleuren armband met de naam van de
gemeente aan de linkerarm
» een fluojas of hesje is niet verplicht maar wel aan te
raden.
Taken van gemachtigd opzichter:
» Kan het verkeer stilleggen om kinderen, senioren en
personen met een handicap te voet te laten oversteken.
» Kan hen verbieden om over te steken zolang de
verkeersomstandigheden niet optimaal zijn.
» Mag enkel fietsers laten oversteken die naast hun fiets
stappen.
» Kan een overtreding aangeven bij de politie of formeel
klacht indienen.
Tips voor ouders
» Neem nooit zelf het initiatief om over te steken maar
wacht totdat de gemachtigd opzichter het verkeer
stillegt en een teken geeft om over te steken.
» Wil je oversteken met de fiets? Stap dan naast je fiets
het zebrapad over.

Beloning voor wie met de fiets
of te voet naar school komt

De gemeente start samen met GBS De Klim en de Sint-Lutgardisschool het project ‘Buck-e’ dit schooljaar
opnieuw op. Hiermee verdienen kinderen digitale munten als ze te voet of met de fiets naar school komen.
Met deze munten kunnen ze iets kopen bij lokale handelaars.
De bedoeling is om nog meer leerlingen naar school te laten fietsen of wandelen zodat er minder auto's in de
schoolomgeving rijden. Dit verhoogt de verkeersveiligheid en luchtkwaliteit aan de scholen. Ook zet het kinderen aan om
meer te bewegen en hun fietsvaardigheden te oefenen.
Info via de scholen en www.schelle.be

PG 1 0 • I N F O SC H E L LE OKTOB ER 20 20

I N D E KJ EI JUKGED
R

Met bubbels op Chirokamp
Deze zomer vertrokken de leden van Chiro Schelle op kamp naar het Limburgse Opoeteren.
Volwassenbegeleiders Maarten Vangraefschepe en Sofie Schiltz kijken terug op een geslaagd kamp na een
hele hoop extra voorbereidingswerk.
‘Eind mei ontvingen we de Corona-richtlijnen om veilig op
kamp te kunnen,’ vertelt Maarten. ‘Met de leidingsploeg
gingen we vol goede moed aan de slag om alle regels
op onze grote groep toe te passen. De 250 deelnemers
verdeelden we in bubbels van 50 met elk hun tentenkamp
en speelterrein.
Eén grote reftertent werden twee eetruimtes om met
voldoende afstand tussen bubbels te eten. Zingen voor en
na het eten kon niet in de refter en de kookploeg bracht
het eten met mondmaskers. Sanitair organiseerden we per
bubbel met extra poetswerk na de douchemomenten.’
Elke bubbel een kleur
Elke deelnemer kreeg een armbandje met de kleur van
zijn of haar bubbel. Sofie: ‘Die kleuren vond je over het hele
terrein en op al het materiaal terug. Per bubbel was er
spelmateriaal, groter materiaal werd voor en na gebruik
gewassen. We gaven extra aandacht aan handhygiëne en
deelnemers hadden steeds een mondmasker bij voor als
dat nodig was.
Het uitgewerkte stappenplan voor een zieke op kamp is
een paar keer succesvol toegepast tijdens het kamp. Hierbij

ging het nooit over een covid-besmetting,’ stipt Sofie aan.
Kampvuur
Al het voorbereidingswerk en het volgen van de regels
waren niet voor niets. ‘Ondanks alles was het een kamp
hoe een kamp hoort te zijn: samen eten, spelen, kampen
bouwen, zot doen, dansen, ravotten en lachen. Maar
bovenal en wat in deze tijden een luxe is: met veel
vrienden in de buurt genieten! We beseften goed dat dit
tien speciale dagen waren. Van de laatste avond met het
traditionele kampvuur genoten we met volle teugen, elk in
zijn bubbel.
Dit kamp was niet mogelijk zonder de duidelijke richtlijnen
en steun van De Ambrassade en Chiro Nationaal. Zoals
elk jaar konden we ook rekenen op de steun van het
gemeentebestuur. We appreciëren het extra werk van de
kookploeg, de verpleging, de hulp en het begrip van de
ouders. Maar natuurlijk ook een dankjewel aan onze leden.
Van hen vroegen we een extra inspanning om zich aan
alle voorschriften te houden. We blikken terug op een heel
speciale en succesvolle editie van ons kamp. Nu tellen we
al af naar het volgende kamp in 2021!’, besluit Maarten
hoopvol.

Jaarmarkt in a box
De Bonte Koe, Nieemer en Bodega kunnen dit jaar niet plaatsvinden. Als alternatief verkoopt Chiro Schelle de
‘Jaarmarkt in a box’. Met drie verschillende versies: Bonte koe-box (ontbijt), Nieemer-box (warme maaltijd) en
Bodega-box (avondvertier). Hiermee breng je de jaarmarkt naar huis.
Alle info om jouw jaarmarktbox te bestellen lees je op de website en sociale media van Chiro Schelle.
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Zapposdagen tijdens
herfst- en kerstvakantie
Omwille van de Corona-maatregelen organiseren
we enkel weekkampen en dus geen losse dagen.

Zomervakantie 2020
Om onze zomerwerking te verbeteren horen wij graag
je mening. Opmerkingen, ideeën of suggesties mag je
doorgeven aan de dienst vrije tijd: vrijetijd@schelle.be.

In de herfstvakantie:
» zwemkamp (halve dagen) voor kleuters
» circuskamp voor 6 - 12-jarigen
» danskamp voor 10 - 14-jarigen
In de kerstvakantie kunnen de 6 tot 12-jarigen deelnemen
aan een kamp van 3 dagen (21, 22 en 23 december) met
sport en crea-activiteiten.
Meer info volgt via de lagere scholen van Schelle en op
Facebook en de website.

Dag van de
jeugdbeweging
Vrijdag 23 oktober is het ‘dag van de jeugdbeweging’.
De jeugdraad en de dienst Vrije Tijd bekijken nog welke
mogelijkheden er zijn om deze dag te vieren.
We houden je op de hoogte via de website, facebook en
Hoplr.

Sport na school
Sporten voor minder dan 1,5 euro per week? Dat kan door deel te nemen aan het project
‘Brede School met sportaanbod’ en de aankoop van een Sport Na School-pas (SNS).
Leerlingen uit het secundair onderwijs kunnen elke
weekdag vlak na de schooluren sporten. Er is keuze uit
verschillende sporttakken in onze regio:
» fitness @Go Fit Boom & Bornem, Gymtonic Reet, …
» 5 keer skiën en/of snowboarden @Aspen
» schaatsen @Ice Skating Center Mechelen
» zwemmen @Rivierenland, Waterperels Lier,
Zwembad Breeven, …
» trampolinespringen @Jump Univerz, Arenal
Mechelen, …
» en nog veel meer.
Dankzij de medewerking van Sport Vlaanderen, Moev
en de sportdiensten is het mogelijk om dit te realiseren
tegen een (heel) lage kostprijs. Een SNS-pas kost 45
euro voor 30 weken of 30 euro voor 15 weken sporten.
Bij financiële beperkingen kan je beroep doen op het
vrijetijdsparticipatiefonds via het OCMW.
Aanvragen via www.sportnaschool.be
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Steeds meer kinderen kunnen terecht in een
pleeggezin
Eind 2019 vonden er 7.756 kinderen, jongeren en pleeggasten een warm nest via een pleeggezin. Dat
zijn er 638 meer dan het jaar voordien, of een stijging van 9 procent. Schelle is sinds 2018 officieel
‘Pleegzorggemeente’. Momenteel vangen 10 pleeggezinnen samen 14 pleegjongeren op.
Gemiddeld zien we in Vlaanderen per 1000 inwoners
ongeveer 1 pleeggezin. Schelle doet het dus behoorlijk
goed! Maar extra pleeggezinnen blijven uiteraard altijd
welkom want in heel Vlaanderen staan er bijna 1000
kinderen op de wachtlijst.
Verschillende vormen mogelijk
Ook dicht bij ons zijn er kinderen en jongeren of
volwassenen met een beperking die het moeilijk
hebben. Vaak omdat hun ouders voor korte of lange tijd
niet voor hen kunnen zorgen. Pleeggezinnen geven hen
een nieuwe thuis. Daar kunnen ze vooral zichzelf zijn
en krijgen ze de kans om te groeien richting toekomst.

Interesse?
Wil je graag pleeggezin of gastgezin worden? Of wil je
gewoon wat meer weten over pleegzorg?
Vraag dan het infopakket aan met een brochure
vol nuttige info, boeiende verhalen en interessante
weetjes over pleegzorg. Je kunt ook altijd terecht op een
informatieavond in jouw buurt.

Pleegzorg bestaat in verschillende vormen. In sommige
situaties is het aangewezen om kort en heel tijdelijk
een kind of jongere op te vangen, in andere gevallen
is een meer langdurige opvang de beste oplossing op
maat.
 https://www.pleegzorgvlaanderen.be/zo-krijg-jijje-infopakket
PHONE tel 0800 30 181

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
HEMIKSEM-NIEL-SCHELLE

COVID-19-toeslag voor kwetsbare gezinnen
Gezinnen die een inkomensverlies leden door de coronacrisis en het financieel zwaar hebben, kunnen een eenmalige
ondersteuning van 120 euro krijgen via het Groeipakket (de vroegere kinderbijslag). De COVID-19-toeslag kun je aanvragen
tot 31 oktober 2020.
Voorwaarden en hoe je de toeslag aanvraagt: www.groeipakket.be
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ACTIVITEITEN IVEBICA

Halloween
Lezing:
Jouw foto in de griezelhoek kritisch denken
Op woensdagnamiddag 28 oktober kunnen kinderen
die verkleed naar de bib komen hun foto laten nemen in
de griezelhoek. Daarna is er een kleine traktatie. In Niel
krijgen de kinderen hun Polaroidfoto onmiddellijk mee. In
Hemiksem wordt een foto genomen met een Chromavid
app. Ouders die hun mailadres doorgeven krijgen de foto
direct doorgestuurd. Op vraag kan de fotoafdruk later in de
bib afgehaald worden.

De menselijke soort is intelligent maar tevens kwetsbaar
voor irrationalisme. Veel mensen blijven geloof hechten aan
pseudowetenschap, bijgeloof en complottheorieën. Johan
Braeckman onderzoekt de oorzaken en legt de klemtoon
op de mentale valkuilen waarin we terechtkomen. Aan de
hand van herkenbare voorbeelden en veel humor toont
hij aan dat we veel minder kritisch denken dan we zelf
beseffen.

» woensdag 28 oktober
» intergemeentelijke bib, vestiging Hemiksem van 13 tot
17 uur
» intergem. bib, vestiging Niel van 14 tot 17 uur
» gratis

»
»
»
»

woensdag 4 november om 20 uur
Depot Deluxe, Nijverheidsstraat 27, Hemiksem
€5
tickets: www.ivebica.be, in de bib of bij de cultuurdienst
(gemeentehuis Schelle)

Johan Braeckman – Kritisch denken’
© Gwenny Cooman

Hommage aan Edith Piaf
De prachtige muziek van Edith Piaf ontroert nog steeds. Marina Stockx en Jo Braet eren deze grote
dame van het Franse chanson met haar tijdloze nummers. Van ‘Milord’ en ‘Padam’ tot ‘La vie en rose’
en ‘Non, je ne regrette rien’.
Geen groot orkest, geen show, geen groot podium, maar
een kleine vrouw met een mooie stem in een zwarte
jurk, begeleid door een getalenteerd pianist.
»
»
»
»

zaterdag 3 oktober om 14.30 uur en 19 uur
Depot Deluxe, Nijverheidsstraat 27, Hemiksem
€5
tickets: www.ivebica.be, in de bib of bij de
cultuurdienst (gemeentehuis Schelle)
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Verhalenparade Rupelbib
Voorlezen laat kinderen kennismaken met een
wereld van boeken, stimuleert de fantasie en het
taalgevoel.

Verwendagen in de bib
Ook dit jaar organiseert bib IVEBICA een
Bibliotheekweek. Naar jaarlijkse traditie kan elke
lener de hele week gratis dvd's, cd-roms, Wii(U)- en
Switch-games ontlenen.
Maar er is meer! Op zaterdag 3 oktober is er een verwendag
in de bib in Niel (nieuwe locatie) en op zaterdag 10 oktober
in de bib in Hemiksem. Ontdek de activiteiten via de
website en Facebookpagina!

Leren werken met een
tablet
Het gebruik van nieuwe digitale toestellen is niet voor
iedereen vanzelfsprekend. Daarom organiseert de bib een
driedelige cursus tablet (enkel voor Android, niet voor
iPads) waarbij vrijwilligers van Rupelbib je helpen.
Je moet een beetje voorkennis hebben in het werken met
een computer (mail en internet). Je brengt je tablet en
eventueel de handleiding mee.
» maandag 5, 12 en 19 oktober van 9.30 tot 12 uur in
intergem. bib, vestiging Niel
» € 5 voor de reeks van 3 sessies
» inschrijven verplicht: https://ivebica.bibliotheek.be, in de
bib of bij de cultuurdienst (gemeentehuis Schelle)

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.
- intergem. bib, vestiging Hemiksem van 15 tot 16 uur op
woensdag 14 en 28 oktober, 25 november
- intergem. bib, vestiging Niel, van 15 tot 16 uur op
woensdag 21 oktober en 18 november
- gratis na verplichte inschrijving: https://ivebica.
bibliotheek.be, in de bib of bij de cultuurdienst
(gemeentehuis Schelle)

Leeskring
Paolo Giordano
en Jung Chang

© Giulia Bertelli

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 oktober plaatsen we ‘De eenzaamheid van de
priemgetallen’ van Paolo Giordano in het voetlicht. In
november bespreken we ‘Wilde zwanen’ van Jung Chang.
»
»
»
»

dinsdag 27 oktober en 24 november van 19.30 tot 22 uur
intergemeentelijke bib, Heuvelstraat 11, Hemiksem
€ 8 / € 6 (inwoners Hemiksem, Schelle en Niel) per sessie
inschrijven verplicht: www.ivebica.be, in de bib of bij de
cultuurdienst (gemeentehuis Schelle)

Maatregelen bij IVEBICA-activiteiten
»
»
»
»
»

Je moet vooraf inschrijven en tickets kopen. Er is geen kassa ter plaatse.
Voor heel wat activiteiten koop je tickets per bubbel. Dit staat aangegeven in het ticketsysteem.
Breng een mondmasker mee.
Alle activiteiten zijn onder voorbehoud van eventuele Corona-maatregelen.
Bij verplaatsingen of annuleringen van activiteiten brengen we je zo snel mogelijk op de hoogte
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Electrabelsite

Eerste versie van
effectenonderzoek afgerond
De startnota van het Provinciaal Ruimtelijk
Uitvoeringsplan (PRUP) over de herinvulling van de
Electrabelsite schoof drie alternatieven naar voor: een
energie-, een woon- en recreatielandschap. Tijdens de
publieke raadpleging kon iedereen daar zijn mening over
geven. Wat zijn de volgende stappen?

Experten onderzochten de effecten op mobiliteit,
ruimtelijke aspecten, geluid, lucht, bodem, water,
biodiversiteit, erfgoed en gezondheid. In het PRUP
lees je die bevindingen, inclusief een uitgebreid
mobiliteitsrapport, in het hoofdstuk plan-MER of
milieueffectenrapport. De ontwerptekst van dat hoofdstuk
kan je vinden op de webpagina van het PRUP Electrabelsite
(www.provincieantwerpen.be, zoekterm Electrabelsite).
Nieuwsbrief
De provincie Antwerpen stelde de eerste bevindingen van
de MER-experten op 22 september voor op een infomarkt.
Heb jij die gemist? Schrijf je dan in op de elektronische
nieuwsbrief van het PRUP Electrabelsite. Vanaf 30
september verschijnt er regelmatig een editie die telkens

gedetailleerd ingaat op een MER-discipline. Je ontvangt
dan een aantal nieuwsbrieven om de effecten toe te lichten
op mobiliteit, ruimtelijke aspecten, geluid, bodem, water,
biodiversiteit, erfgoed en gezondheid.
Volgende stappen
Samen met het studiebureau, de gemeentebesturen van
Schelle en Niel en de adviesinstanties bekijkt de provincie
Antwerpen de onderdelen die volgens de plan-MER het
meest haalbaar zijn. Hierbij wordt rekening gehouden met
de resultaten van de plan-MER en met de haalbaarheid om
het plan ook op het terrein te realiseren.
In publieke workshops komen we daarna graag tot een
gedragen voorontwerp. Hoe en wanneer de provincie
Antwerpen de workshops zal organiseren, is momenteel
nog onduidelijk. Alles hangt af van de evolutie en risico’s
met betrekking tot het coronavirus.
Envelope-open ruimte@provincieantwerpen.be
 www.provincieantwerpen.be zoekterm Electrabelsite

Omgevingsloket
Voor bouwen, verbouwen, slopen, bomen vellen, verkavelen, uitbaten van een handelspand (+ 400 m²), een vegetatie
wijziging 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
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Leif Aartselaar – Rupel bestaat een jaar

Waardig levenseinde
voor iedereen

Levens Einde Informatie Forum maakt tijd om te antwoorden op vragen bij het levenseinde, geeft info over
de Voorafgaande ZorgPlanning en helpt bij het invullen van de wilsverklaringen. In het onthaalpunt in
Aartselaar zijn acht vrijwilligers actief. Vrijwilliger Kris vertelt graag meer over de werking.
Kris: Leif staat voor Levens Einde Informatie Forum. Een
waardig levenseinde met respect voor de wil van de patiënt
staat centraal. In Vlaanderen zijn er meerdere Leifpunten
waar mensen terecht kunnen met vragen over de
voorafgaande zorgplanning en het levenseinde. We helpen
hen ook met het invullen van de wilsverklaringen.
Hoe kan je als vrijwilliger hierrond werken in een
Leifpunt?
Nadenken over je levenseinde is nooit simpel. Als iemand
ons Leifpunt contacteert, bekijken we samen wat de
mogelijkheden zijn, wat wettelijk kan. We geven advies
over officiële documenten en helpen bij het invullen van de
verschillende wilsverklaringen. Ook als men een concrete
vraag naar euthanasie heeft, kan men bij ons terecht. Wij
verduidelijken de procedures en als dat nodig is, verwijzen
we door naar een Leifarts.
Word je als vrijwilliger hiervoor opgeleid?
Voor de start een jaar geleden kregen we allemaal
een uitgebreide opleiding over alle aspecten die in een
Leifgesprek aan bod kunnen komen. Naast de theoretische
lessen is er ook aandacht voor het luisteren naar de
vragen en de juiste communicatie. Geregeld hebben we

bijscholingen en intervisies, zowel in kleine groep als
regionaal en in de hoofdzetel in Wemmel. We kunnen altijd
terecht bij de Leifartsen en beroepskrachten van Leif als we
toch nog vragen hebben.
Zijn jullie tevreden na één jaar werking?
Zeker. Tijdens de opstartfase gaven prof. Wim Distelmans
en dr. Gerlinde Wijnen in Aartselaar en de buurgemeenten
verschillende lezingen. Toen was er al veel interesse. Ook
dit najaar zijn er nog lezingen gepland. In het Leifpunt
zijn zowel de afspraken als de vrije contactmomenten snel
gevuld.
Waar vinden mensen jullie?
Het Leifpunt Aartselaar-Rupel gebruikt een lokaal in
het Sociaal Huis (Kapellestraat 136 - Aartselaar), op de
tweede verdieping, bereikbaar via de lift.
Door de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
Je kan een afspraak maken of ons contacteren voor meer
info via 0467 09 84 47 en info@leifaartselaarrupel.be.
Je vindt ook meer info in het boekje ‘LEIF-plan’, gratis te
verkrijgen bij je apotheker en op de website www.leif.be.

Wist je dat...
de gele driehoekjes in het straatbeeld een
aanduiding zijn voor hydranten. Zo ziet
bijvoorbeeld de brandweer snel waar een
aftappunt voor water is. Onze technische
dienst brengt deze markering in de hele
gemeente aan.
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Onze verenigingen organiseren in de mate van het mogelijke opnieuw
activiteiten. Informeer je bij de verenigingen voor de correcte info.
De contactgegevens vind je op www.schelle.be in de rubriek vrije tijd – verenigingen.

in Schelle
Tunnelwandelingen
De Rupelstreek telt meer dan 44 tunnels onder de
verbindingswegen. Het zijn unieke relicten uit het
steenbakkerijverleden.
Door de tunnels werd de klei en de gedroogde bakstenen
vervoerd met paard en kar of met kleine locomotiefjes
tussen kleiput, machinehal en de ovens langs het water.
Van vele tunnels zijn bovengronds nog de opkanten/
muurtjes bewaard langsheen de weg.
Ze zijn zo uniek in het landschap dat vier wandelingen
(4 km) ze graag in de kijker zetten.
Haal je gratis wandelfiches af in het infokantoor van
Toerisme Rupelstreek (De Schorre) of download ze via
www.toerismerupelstreek.be.

Wandelzoektocht
Toerisme Rupelstreek
Nog tot 18 oktober kan je deelnemen aan de
wandelzoektocht van Toerisme Rupelstreek in Terhagen.
Tijdens de zoektocht passeer je een aantal historische
bezienswaardigheden en gezellige plekjes.
De zoektocht kreeg voor de gelegenheid een ‘Piet Van
Aken’-jasje aangemeten. De Terhaagse auteur werd 100
jaar geleden geboren.
Doe je mee?
Dan maak je kans op een leuke prijs!
Koop je deelnameformulier bij het infokantoor van
Toerisme Rupelstreek (Boom), Gemeentehuis Rumst,
Koffiehuis en logies Heerlijkerwijs (Terhagen), Broodjeszaak
’t Gesmos (Terhagen) of Brasserie 3-Rivieren (Rumst).

Coronatest na reis naar rode zone
Wanneer wel en niet naar triagepost AZ Rivierenland
Rumst?
Als je een rode zone in het buitenland bezocht, ontvang je na het invullen van het passenger locator
form een QR-code om een verplichte coronatest te laten uitvoeren.
Hoe ga je te werk?
➞ Je komt terug uit een rode zone, je hebt een QR-code en je hebt symptomen:
je maakt nog geen afspraak bij de triagepost maar je raadpleegt eerst telefonische je huisarts voor de verplichte
coronatest en een onderzoek.
➞ Je komt terug uit een rode zone, je hebt een QR-code en je hebt geen symptomen:
je maakt vooraf een afspraak op de triagepost. Dit kan via www.afspraken.be (kies triage rupel als zorgverlener)
Niet online? Maak je afspraak via het nummer 03 880 96 10.
Maak je afspraak liefst online zodat de telefoonlijnen zoveel mogelijk vrij blijven.
Je moet steeds vooraf een afspraak maken met de triagepost. Als je zonder afspraak naar de triagepost gaat voor
een test kan je niet verder geholpen worden. Werken op afspraak garandeert je een test in veilige omstandigheden
zonder lange wachtrijen.
➞ In andere gevallen, dus als je geen QR-code hebt, moet je steeds via je huisarts een afspraak maken om een
coronatest te doen.
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GEMEENTEHUIS

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

 Telefonisch bereikbaar

	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 gesloten voor onbepaalde tijd.
Zonecommissariaat in Boom:
	alle dagen open van 8 tot 20 uur
Niet-dringende vragen:
 03 443 09 00
pz.rupel@police.belgium.eu
Voor dringende politiehulp bel je meteen 101!

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: 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.

Blijf op de hoogte

Bibliotheek

» www.facebook.com/gemeenteschelle
» www.schelle.be
» www.hoplr.com

Openingstijden op https://ivebica.bibliotheek.be/

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.

Ophaling afval

Restafval: 8-15-22-29 oktober, 5-12-19-26 november
GFT+ en PMD: 8-22 oktober, 5-19 november
Papier en karton: 22 oktober en 26 november
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 november
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 22 oktober 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
8 en 29 oktober, 12 en 26 november en 10 december
telkens van 19 tot 20 uur.
Je hoeft geen afspraak te maken. Zet een
mondneusmasker op en hou afstand. Ingang via de
binnenplaats van het gemeentehuis (zijde Leopoldstraat).
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Kermis
op het kerkplein!
Vrijdag 16 oktober van 15.30 tot 22 uur
Zaterdag 17 oktober van 13 tot 22 uur
Zondag 18 oktober van 13 tot 21 uur

»
»
»
»
»

maximaal 400 bezoekers tegelijk
rood toegangsscherm: wacht tot het terug groen kleurt
mondneusmasker verplicht vanaf 12 jaar
volg de verplichte looprichting
hou 1,5 meter afstand van mensen buiten jouw bubbel

» De kermis kan plaatsvinden onder voorbehoud van eventuele wijzigingen in de Corona-maatregelen.

