
Ve
ra

nt
w

oo
rd

el
ijk

e 
ui

tg
ev

er
: C

ol
le

ge
 v

an
 B

ur
ge

m
ee

st
er

 e
n 

Sc
he

pe
ne

n

INFO

6
Corona

8
Blauwe zak

11
Gezonde 
grond

Gemeentelijk infoblad • nr 178 
november - december 2020 - www.schelle.be

Zondag 27 september danste Schelle  
de ‘Jerusalema’ onder leiding van choreografe 
Sandrine Wouters en danseressen  
Catho De Mulder en Bente Costermans.  
Bart Boodts maakte er prachtige beelden van. 

foto Bart Boodts
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VO O R W O O R D

Beste Schellenaar,
Het coronavirus is nog steeds bijzonder actief. Het aantal 
besmettingen steeg de laatste weken spectaculair, ook in 
onze gemeente. De gemeentelijke veiligheidscel volgt de 
situatie van nabij op.

Het virus circuleert momenteel vooral bij de 16 tot 
50-jarigen. Deze groep heeft vaak een actief netwerk met 
meer kansen op verspreiding. Drastische maatregelen 
werden genomen. Vaak erg pijnlijk, maar ook 
onvermijdelijk.

Samen kunnen we het ‘coronagevaar’ keren door afstand 
te houden, door een mondneusmasker te dragen en door 
een zorgvuldige handhygiëne. Het getuigt van respect voor 
de mensen uit onze omgeving, voor de zorgverleners en 
leerkrachten en voor hen die hun economische activiteit 
tijdelijk moeten stoppen. Samen dragen wij een grote 
verantwoordelijkheid.

Er is uitzicht op een vaccin. Laten we mekaar ondertussen 
bemoedigen doorheen de volgende maanden. Misschien 
is er tegen Kerstmis al terug wat ‘licht’ in de duisternis. 
Laten we vooral positief zijn en spelletjes die ruiken naar 
politiek gewin en profijt afwijzen en veroordelen. Alleen in 
een geest van eendracht en solidariteit dient men ieders 
gezondheid.

Corona hakt stevig in op het sociale leven
Familiebijeenkomsten, aanwezigheden op trouw- en 
afscheidsmomenten, op culturele activiteiten, op 
sportbijeenkomsten worden allemaal sterk beperkt. Onze 
verenigingen moesten op korte termijn hun werking en 
activiteiten aanpassen of zelfs annuleren.

Het coronavirus gooide ook onze gemeentelijke kalender 
overhoop. Het Schevetorenfeest, de milieubeurs met 
vuilzakkenbedeling, het onthaalmoment voor nieuwe 
inwoners, de jaarmarkt en de kermis werden geannuleerd. 
Ook de traditie van een gezellig samenzijn voor alle 
inwoners aan het begin van jaar kunnen we niet 
organiseren.

Op de volgende bladzijden staan nog een aantal 
activiteiten opgesomd. Op het moment dat het infoblad 
in druk ging mochten deze nog plaatsvinden. Misschien 

werden de maatregelen ondertussen strenger. Informeer 
je dus zeker vooraf bij de organisator over een geplande 
activiteit.

Verbeteringswerken openbaar domein: onthardingen en 
voet- en fietspaden
Op een negental plaatsen in onze gemeente starten 
verbeterings- en vernieuwingswerken voor een budget van 
€ 375.000. Op het lijstje staan onder andere het fietspad 
van de Tolhuisstraat en Interescautlaan, de voetpaden in 
de Paepevelden, een stuk voetpad in de Kapelstraat en op 
meerdere plaatsen in de Bloemenwijk.

De opritten naar garages in de Bloemenwijk en 
Boerenkrijgwijk worden aangepast. De middenstrook van 
delen van de Provinciale Steenweg wordt hersteld. Waar 
het kan, komt waterdoorlatend materiaal in de plaats 
van stenen verharding. De asfaltparking aan de Renaat 
Veremansstraat wordt grotendeels vergroend. 

In totaal gaat het zo om ongeveer 1.200 m2 ontharding 
van het openbaar domein. Ontharding zorgt voor 
waterbuffering en is heilzaam tegen droogte. Daarnaast 
vervangen we op meerdere plaatsen de openbare 
verlichting door spaarzame led-verlichting.

Zonne-energie en zachtere energiefactuur voor iedereen 
De Vlaamse overheid kende in 2008 aan ons Zonnedorp 
de ere-titel van ‘Energieambassadeur van Vlaanderen’ 
toe. Basis hiervoor was de samenaankoop van zonne-
installaties. Nu start onze kleine gemeente met een 
burgerenergiecoöperatie waar iedereen - ongeacht de 
woonplaats - kan op intekenen. De grote opdracht is: 
samen de klimaatdoelstellingen bereiken door deelname 
in de ‘winst’.

Hoe werkt deze burgercoöperatie? Wie een dak ter 
beschikking stelt voor de installatie van zonnepanelen 
krijgt sowieso goedkopere duurzame energie. Dit 
betekent winst. De coöperatie pre-financiert de installatie 
gedurende een jaar en schrijft ondertussen aandelen uit. 
Wie een aandeel koopt, krijgt minimaal een rendement 
van 4% gedurende 20 jaar. Via de tax shelter kan men dit 
bovendien fiscaal inbrengen.

Duurzame energie levert winst op voor iedereen en niet 
in het minst voor moeder aarde. Samen kunnen we heel 
wat. De komende maanden organiseren wij hierover 
infomomenten. In deze energieomwenteling worden ook 
de sociale huurders betrokken. Ook zij krijgen uitzicht op 
goedkopere duurzame energie. Dit kadert in het Europees 
Aster-project. Onze plaatselijke huisvestingsmaatschappij 

Investering van € 375.000 
in verbeterings- en 
vernieuwingswerken
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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.

zal één van de eerste in Vlaanderen zijn om dit duurzame 
en goedkopere energieproject op te starten.

22.000 bomen meer in Schelle
Groen verwerkt CO2. We zetten hier sterk op in. Verspreid 
over de gemeente worden er minimaal 250 bomen en 
struiken vervangen of bijgeplant. Aandacht gaat hierbij 
ook naar aanplanting van ‘eetbaar groen’.

Een vierjarig plantprogramma is in opbouw. Dit 
plantseizoen wordt minimaal 1 ha bos aangeplant op het 
Berrenheibos. Volgend jaar is er nog eens ruimte voor 1,5 
ha bos. Tussen 2023 en 2024 mikken we op een bijkomende 
uitbreiding van 7 ha of bijna 10 ha op 4 jaar tijd. Ons 
bestuur ging het gewaagde engagement aan tegen eind 
2024 ongeveer 22.000 bomen aangeplant te hebben. Yes, 
we can!

Ook Agentschap Natuur en Bos overweegt enkele hectaren 
bos aan te planten. Zo gaan we los over de 22.000 bomen! 
Ook een bijkomend boompje in jouw tuin versterkt dit 
klimaatverhaal. Elk boompje telt. Meld het aan onze 
milieudienst die het op onze boomteller plaatst.

Het volgende jaar werkt het olifantsgras op volle kracht. De 
2,2 ha zal dan ruim 50 ton CO2 opslaan. De uitbreiding met 
3 ha blijft nog steeds een streefdoel. Lukt dit, dan zal het 
olifantsgras goed zijn voor een jaarlijkse captatie van meer 
dan 100 ton CO2. Wist je dat alleen onze straatbomen op 
jaarbasis al ongeveer 71 ton CO2 verwerken?

Het werk in het groen eindigt niet. Zonder pesticiden 
- en dit al het 16e jaar op rij - werd dag na dag gewerkt 
om het (on)kruid weg te werken. Nu gaat de aandacht 
naar de opkuis van het bladafval en het snoeiwerk. Onze 
groenwerkers verrichten schitterend werk!

Op naar 2021
Onze middenstanders en handelaars gaan door zware 
tijden. We kunnen hen steunen door plaatselijk te 
kopen. Vanaf 15 november start onze gemeente een 

eindejaarsactie met 8 elektrische fietsen in de prijzenpot. 
Je leest hierover meer op pagina 7.

Ondertussen komen de eindejaarsdagen dichterbij. In 
samenwerking met de middenstand brengen we ook dit 
jaar LED-feestverlichting aan in onze dorpskern. Moge dit 
licht de voorbode zijn van een nieuwe sfeer en verlichtend 
uitzicht op een meer normaal leven. Wij wensen iedereen 
veel ‘courage’ en vooral vertrouwen dat het allemaal goed 
komt.

Van harte,
 

Rob Mennes
Uw burgemeester

Schelle combineert 
klimaatdoelstellingen en 
financieel rendement

Steun onze lokale 
ondernemers en handelaars
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Gemeenteraad

Gemeenteraad
  Een aantal punten van 22 oktober:

 » jaarrekening 2019 OCMW en gemeente
 » burgerparticipatie zonneproject - deelname 

coöperatieve vennootschap
 » verkeersreglement gebiedsdekkende maatregelen - 

goedkeuring aanpassingen
 » verkeersreglement Suyslaan - goedkeuring
 » overdracht aan gemeente van gewestweg N148  

tussen km 8,9 en km 10,6
 » aanpassing tarieven recyclagepark
 » intergemeentelijke samenwerking met IGEAN ter 

ondersteuning van handhaving ruimtelijke ordening
 » goedkeuring subsidiereglement jeugd

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. Proficiat

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.

Hartelijke gelukwensen aan onze jubilarissen
Gouden jubileum (50 jaar gehuwd):
 » Hugo Depoorter en Maria Schoonjans
 » Ernest Crevals en Agnes Vermeulen
 » Victor Van den heuvel en Henriette Rypens
 » Victor Cuyckens en Jeannine Steuns
 » George Pintens en Rita De Belder
 » Luc Van der Westen en Adriana Wouters

Diamanten jubileum (60 jaar gehuwd):
 » Franciscus Gys en Alphonsina Van den Wyngaert
 » François De decker en Lea Eeraerts

Van harte proficiat met jullie huwelijk
 » Jowan Peeters en Kato Mannaerts
 » Michiel Mennes en Fien Verbruggen
 » Mark Van Den Broek en Betty Fonteyne

Geen vuurwerk 
toegelaten
Volgens de federale regelgeving mag je in Schelle 
GEEN vuurwerk afsteken zonder toelating van de 
burgemeester. 

Enkel als er een gegronde reden is, kan je minstens 
zes weken vooraf een gemotiveerde aanvraag richten 
aan het College van Burgemeester en Schepenen 
(Fabiolalaan 55 – Schelle).

Op vuurwerk afsteken zonder toelating staat een boete. 
Dit mag dus ook niet op oudejaarsavond en nieuwjaar.

U I T  H E T  G E M E E N T E H U I S

Adviesraden
 » De adviesraden kwamen niet bijeen omwille van de 

Corona-maatregelen.

Huisdiersticker 
voor hulpdiensten

Met deze sticker weten de hulpdiensten 
hoeveel dieren in huis zijn in geval van 
nood. Je duidt op de sticker aan hoeveel 
huisdieren je hebt en kleeft hem op jouw 
raam. 

Uiteraard is het nog belangrijker om 
voldoende rookmelders te voorzien zodat 
je tijdig de hulpdiensten kan verwittigen.

  
Mail naam en adres naar onthaal@schelle.be of bel 
naar 03 871 98 30 en ontvang een gratis huisdiersticker 
in de bus.
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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

Gemeentehuis: 
op afspraak!
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. 

Zo vermijden we wachtrijen en beschermen we  
de gezondheid van bezoekers en medewerkers.

 » vragen rond identiteitskaart, rijbewijs,  
adreswijziging of huwelijk/samenwonen:  
burger@schelle.be - 03 871 98 35

 » andere vragen: onthaal@schelle.be -  
03 871 98 30

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

 » heel wat documenten kan je opvragen  
via het digitale loket op www.schelle.be 

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

 » niet-dringende vragen:  03 443 09 00 - pz.rupel@police.belgium.eu
 » informatieve vragen omtrent het coronavirus:  0800 14 689
 » voor dringende politiehulp bel je meteen 101!
 » www.politiezonerupel.be

Pauzeer je Lijn-abonnement wanneer je wil
Tijd is kostbaar en je bepaalt zelf wat je ermee doet. En als je graag gaat waar je wilt, wanneer en hoe het je 
uitkomt, dan wil je ook een aangepast abonnement. 

Daarom heeft je jaarabonnement van De Lijn voortaan 
een pauzeknop. Dus als je morgen eens niet op bus of 
tram springt, kan je je abonnement pauzeren.

Wat doet de pauzeknop?
Hiermee pauzeer je je jaarabonnement voor maximum 
20 dagen. Een snipperdagje of liever een langere 
periode? Het mag allemaal! Jij kiest zelf hoeveel en 
wanneer je pauze neemt. Weekends, schoolvakanties en 
officiële feestdagen zijn de uitzonderingen op de regel.

De actie loopt tot en met 2 april 2021. Dan neemt 
De Lijn terug contact met je op, want zij betalen je 
pauzedagen terug. 

Registreer je vóór 19 november 2020. 
Info op www.delijn.be (zoek op pauzeknop).

Heb je een afspraak?
 » respecteer het uur: kom niet te vroeg en niet te laat
 » draag een mondneusmasker
 » ontsmet de handen bij binnenkomst aan het 

onthaal
 » hou steeds 1,5 meter afstand van anderen

De medewerkers van de sociale dienst staan voor je 
klaar. Zij werken zoveel mogelijk via telefoon of mail. 
Indien nodig maken ze een afspraak om langs te 
komen op het gemeentehuis.

Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag:  
van 8.30 tot 12 uur
Dinsdag: van 8.30 tot 12 uur en van 18 tot 19.30 uur
- 03 871 98 30
- socialedienst@schelle.be
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CO R O N A

Je favoriete maaltijd 
bij je thuis
Onze lokale horecazaken steken we in deze 
moeilijke tijden graag een hart onder de riem. 
Toerisme Rupelstreek verzamelde alle zaken waar 
je terecht kan voor een heerlijke (streekgebonden) 
afhaalmaaltijd. Sommigen brengen het ook aan 
huis. 

  
Overzicht op facebookpagina en website van 
Toerisme Rupelstreek
Envelope-open  info@toerismerupelstreek.be

Verscherpte maatregelen 
voor het hele land
Omdat het aantal COVID-19-besmettingen snel stijgt en de druk op onze gezondheidszorg toeneemt, besliste het federaal 
overlegcomité om nieuwe maatregelen voor het hele land af te kondigen van 19 oktober tot 19 november 2020. Hierna 
volgt een evaluatie met eventueel een wijziging van de maatregelen. Actuele info op www.infocoronavirus.be/nl/

Blijf op de hoogte!
In deze editie staat de info zoals ze gekend was op  
23 oktober 2020.  
Maatregelen kunnen ondertussen gewijzigd zijn.

Raadpleeg de actuele info:

 » www.infocoronavirus.be/nl: 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

MIJN 
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MIJN-GLIMLACH-
LATEN-ZIEN
 APP 
STAAT AAN.

CORONALERT.BE  

Download nu en zet je Bluetooth aan.

CORONALERT AAN =
SAMEN CORONA VERSLAAN

Blijf steeds alle voorzorgsmaatregelen volgen: 
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11 MILJOEN REDENEN OM VOL TE HOUDEN
6 GOUDEN REGELS TEGEN CORONA

‘Ik doe het omdat ik ‘Ik doe het omdat ik 
mijn klanten even hard nodig mijn klanten even hard nodig 

heb als zij mij.’heb als zij mij.’

Een initiatief van de Belgische overheid
Hou afstand (1m50) 
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Koop in Schelle en win een fiets
Tussen 15 november 2020 en 6 januari 2021 kan je deelnemen aan de eindejaarsactie van de Handelsvereniging Schelle, 
de Lokale Ondernemersraad en het gemeentebestuur. 

Verzamel loten bij jouw aankopen en steek ze in de box bij de deelnemende handelaars. In de prijzenpot zitten 8 
elektrische fietsen als hoofdprijs aangevuld met geschenken van lokale handelaars.

De trekking van de winnaars vindt plaats op 14 januari 2021. Slechts 1 lid van eenzelfde gezin of wonend op eenzelfde adres 
kan een prijs winnen. De winnaars worden persoonlijk verwittigd en bekendgemaakt via de communicatiekanalen van de 
gemeente.

De handelaars die voor 19 oktober hun deelname bevestigden ontdek je hier. Elke handelaar kiest zelf voor welk bedrag je 
een lot ontvangt. Je herkent een deelnemer aan de affiche in hun zaak.

AD Delhaize Schelle
Bakkerij Lauwers
Bakkerij Vanessa
BNP Paribas Fortis
Brouwerij Het Ganzenhof
Buurderij Schelle
Carp Factory
De Bloementuin
Eldi Schelle
Fietsen De Nutte
Fietsen Franssen

Gezondheidsstudio Sisu
Gulf
Instituut Elegance
Jan Bridts
Jeniale
JT Tegeldepot
Keurslager Burms
Keurslager De Proost
Krantenwinkel Ness en Dirk
Kringwinkel Ecoso
Leonidas

Pure Loo
Revanas
Scoop
Slotenmaker Luc
Sushitown
't Schels Graantje
Uitvaartzorg Verbist C.

Kijk op www.schelle.be voor alle 
deelnemende handelaars en het 
reglement van de eindejaarsactie.

Faire 
Cadeaudagen
Het eerste weekend van december is de hal van het 
gemeentehuis de plek voor iedereen die leuke fair-
trade geschenkjes zoekt met een tikkeltje meer. 

Je ontdekt heerlijke voedingsproducten, pure 
fruitsappen, faire wijnen, unieke juwelen, sjaals, 
lederwaren en huis-, tuin- en keuken - 
spullen.

Door bij Oxfam Wereldwinkel te kopen geef je de 
producenten uit het Zuiden sterke benen en draag 
je bij tot een duurzame ontwikkeling. Inspiratie 
vind je op www.oxfamwereldwinkels.be/magazine 
of surf naar de webwinkel shop.oww.be/schelle.

 » zaterdag 5 december van 13 tot 18 uur en 
zondag 6 december van 10 tot 17 uur

 » hal gemeentehuis, Fabiolalaan 55, Schelle

Origineel geschenk 
voor het eindejaar?
Geef eens geschenkmand met streekproducten uit 
de Rupelstreek cadeau. Je koopt lokaal en steunt de 
streekproducenten!

Bij bestelling van een streekmand ontvang je gratis een 
flesje Rupeldruppel 4 cl. (zolang de voorraad strekt): 

 » streekbiermand klein (5 streekbieren): € 15
 » streekbiermand groot (10 streekbieren): € 25
 » geschenkmand streekproducten met Rupeldruppel 

(4cl), potje honing, zakje Rupelsteentjes en 
5 streekbieren: € 25

Bestellen kan tot en met 16 december via mail naar 
info@toerismerupelstreek.be. Geef ook de datum van 
afhaling door (ten vroegste 7 dagen na je bestelling). Je 
ontvangt een bevestigingsmail en je betaalt daarna via 
overschrijving. 
Afhalen kan van 
dinsdag tot vrijdag 
telkens van 9.30 tot 
12.30 uur en van 
13.30 tot 16.30 uur op 
het infokantoor van 
Toerisme Rupelstreek 
in De Schorre.

KO O P  LO K A A L 
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Hij komt, hij komt …
‘de nieuwe blauwe zak’!
De blauwe pmd-zak werd meer dan twintig jaar geleden ingevoerd in België. Met succes, want nergens 
worden meer verpakkingen gesorteerd en gerecycleerd dan in ons land. Daar mogen we trots op zijn. Want 
door goed te sorteren kunnen we gebruikte verpakkingen opnieuw inzetten als grondstof. Zo besparen we 
energie en stoten we minder CO2 uit.

Maar het kan altijd beter
Dankzij 'de nieuwe blauwe zak' kunnen we nog beter 
doen. De tijd stond immers niet stil en verpakkingen 
veranderden enorm op twintig jaar. Bovendien kunnen we 
dankzij technologische ontwikkelingen vandaag al meer 
plastic verpakkingen recycleren dan vroeger.

Om na te gaan waar er nog verbetering mogelijk is, 
organiseert OVAM regelmatig sorteeranalyses van de 
huisvuilzak. Uit de laatste analyse bleek dat er bij het 
huisvuil van de gemiddelde Vlaming jaarlijks nog ongeveer 
15 kilo plastics zitten. Ongeveer de helft zijn verpakkingen 
die mits extra inspanningen nog een tweede leven kunnen 
krijgen.

Uiteraard werken OVAM en Fost Plus ook hard om de 
verpakkingsindustrie zelf te sensibiliseren en minder 
milieubelastende alternatieven te zoeken.

Waarom nu nog niet?
OVAM berekende dat met de invoering van 'de nieuwe 
blauwe zak' jaarlijks 45 000 tot 50 000 ton méér 
plastics kunnen worden gerecycleerd. Minder afval in 
jouw huisvuilzak of -container, meer recuperatie van 
grondstoffen en minder CO2-uitstoot … een mooie 
stimulans dus om goed te blijven sorteren.

De invoering van 'de nieuwe blauwe zak' gaat stap 
voor stap. Zo krijgt iedereen de tijd om zich goed voor 
te bereiden. Bij de invoering zijn immers verschillende 
partijen betrokken: gemeenten, intercommunales, 
ophaalbedrijven, sorteercentra, recyclagebedrijven, … 
Indaver bouwt zelfs een nieuwe pmd-sorteerinstallatie op 
haar site in Willebroek. Daar kunnen de verpakkingen die 
extra in de pmd-zak mogen dan gesorteerd worden.

Wanneer dan wel?
Vanaf 1 maart 2021 starten we effectief met de toepassing 
van de nieuwe sorteerregels. We vertellen je er de komende 
maanden nog meer over! 

Maar tot dan gelden dus nog steeds de huidige 
sorteerregels die je kan nalezen op  
www.igean.be/sorteerregels.

Heb je nog 'oude' blauwe pmd-zakken in 
voorraad?
Geen probleem, je mag die ook na maart 2021 
blijven gebruiken.

Ophaalkalender afval 2021
In december valt de nieuwe ophaalkalender voor het afval in de brievenbus. 
Let op: GFT en PMD wordt vanaf januari 2021 op vrijdag opgehaald.

vanaf 
maart 
2021
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Laat ze liggen
De derde editie van de #LaatZeLiggen-campagne roept iedereen op om de natuurlijke cyclus te herstellen 
en blaadjes zoveel mogelijk te laten liggen. Hoofddoel is de droogte tegengaan.

We hebben net de warmste maar ook de droogste zomer achter de rug. De herfst is begonnen en de blaadjes vallen al 
volop van de bomen. De droogte zorgt niet alleen voor oogstmislukkingen, ook onze tuinen, parken en bedrijfsterreinen 
blijven niet gespaard. De beste remedie hiertegen? Laat de blaadjes liggen!

Als we in de herfst de blaadjes laten liggen, 
hebben we tegen de volgende zomer een 
verteerde humuslaag die als een spons het 
water zal vasthouden. Een bladerdek is als een 
parasol om de aarde te beschermen tegen de 
uitdrogende zon en in de winter dient het als 
een beschermdeken. Blaadjes zijn bovendien 
ideale voeding voor bodemdiertjes die voor 
een gezonde bodem zorgen.

Blaadjes maken je gazon dus niet kapot, maar 
te veel blaadjes wel. Hark ze oftewel weg en 
leg ze onder je boom of in je moestuin. Erover 
rijden met de grasmachine is ook een optie, zo 
versnipper je ze en hoef je je gazon niet meer 
te bemesten als je dat van plan was.

Ophaling 
kerstbomen
De gemeentediensten halen op donderdag 7 januari 2021 
vanaf 7.30 uur de kerstbomen op.

Leg je kerstboom zonder pot en versiering op een 
bereikbare en zichtbare plaats voor je woning.
Je kan uiteraard ook zelf je kerstboom naar het 
recyclagepark brengen.

Bladmanden
De medewerkers van de groendienst doen hun uiterste 
best om zo snel mogelijk de herfstbladeren van het 
openbaar domein op te ruimen. Er staan ongeveer 60 
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. 
Daarom werden er geen bladmanden geplaatst op 
plaatsen waar de groendienst dit de vorige jaren vaak 
vaststelde. Wij rekenen op jouw medewerking voor een 
correcte inzameling!

# Laat Ze Liggen

nog Te veel blaadjes? 
gebruik ze als compost in je groentetuin

verschralen?  -> doe aan hark-fitness
zo maak je Een schuilplaats voor egels!

Blaadjes op je gazon kan geen kwaad!
TEVEEL? -> verklein ze met grasmaaier

Wil je gezonde bomen? 
 #laat ze liggen

gevallen blaadjes = gratis mest
 #laat ze liggen

nu laten liggen = in de zomer minder water

 #laat ze liggen

WORMPJES
VOGELS
bodemleven
humusopbouw
waterhuishouding
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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 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.

Na afspraak kan je in het gemeentehuis terecht op 
dinsdag 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)

Subsidie regenwaterton
Bij aankoop en plaatsing van een regenwaterton voor-
ziet de gemeente een subsidie van maximaal 30 euro.

Voorwaarden:
 » aankoop na 31 augustus 2020
 » inhoud minimum 200 liter
 » aansluiten op een dakoppervlakte van minimum 

4m2

 » met aftapkraantje
 » geplaatst op grondgebied van Schelle

Reglement en aanvraagformulier op www.schelle.be 
(zoek op regenwaterton).

Digitale infosessie:
zin en onzin over 
zonnepanelen
Je krijgt een antwoord op vragen als: Wat moet ik doen 
als ik een digitale meter krijg en hoe kies ik het meest 
voordelige tarief? Hoeveel brengen zonnepanelen op? 
Kan ik batterijen koppelen aan mijn installatie? Zijn 
alle zonnepanelen kwalitatief even goed?

 » gratis digitale infosessie op 17 november om 19 uur
 » inschrijven: www.igean.be/zonnepanelen

Winterweer: strooidienst
Bij winterweer (vorst, sneeuw, ijzel) zorgen de medewerkers 
van de technische dienst dat de gemeentelijke 
hoofdwegen ijs- en sneeuwvrij blijven. We volgen de 
weersverwachtingen op de voet om in te schatten of 
preventief strooien nodig is.

Het bestuur benadrukt dat het bij zwaar winterweer 
onmogelijk is om overal tegelijk te strooien. We werken 
daarbij volgens een prioriteitenlijst. Op de gemeentelijke 
website vind je welke straten altijd eerst gestrooid worden 
bij extreme weeromstandigheden en zoutschaarste.

Om schade aan de betonnen fietspaden in de 
Steenwinkelstraat en Tuinlei te vermijden, mag er niet met 
zout op gestrooid worden. De technische dienst borstelt 
deze fietspaden. Ook voor inwoners is het verboden 

om zout te strooien op deze fietspaden. Volgens het 
politiereglement moet iedereen het voetpad en fietspad 
aan zijn woning sneeuwvrij maken.
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De kwaliteit 
van de grond 
waarop je leeft 
heeft een grote 
impact op jouw 
levens- 
kwaliteit.

Dat kom je te weten met De Grote Grondvraag. Samen met OVAM (Openbare Afvalstoffenmaatschappij) 
brengen wij in kaart welke gronden er wel en niet gezond zijn. 

Wat?
Als we praten over 
klimaat en milieu dan 
denken we vaak aan 
lucht- en waterkwaliteit, 
afvalverwerking, energie en 
mobiliteit. Van even groot 
belang is de kwaliteit van 
de grond waarop we leven, 
maar nog niet iedereen 
is zich bewust van wat er 
onder de grond kan zitten.

Samen met OVAM willen 
we ons inzetten om ervoor 
te zorgen dat jouw grond 
gezond is. Tegen 2036 
moet elke  risicogrond 
in Vlaanderen gekend 
én gezuiverd zijn. Door 
verontreinigde gronden 
op te sporen kunnen we 
samen, stap voor stap, 
elke vierkante meter van 
Vlaanderen terug gezond 
maken. 

Waarom?
Een verontreinigde bodem 
houdt gezondheidsrisico’s 
in voor de mensen die erop 
wonen, werken en naar 
school gaan. 

Maar het is ook nadelig 
voor de gewassen die 
erin groeien en de dieren 
die erin en erop leven. 
De verontreiniging kan 
bovendien het grondwater 
aantasten en dat 
bedreigt onze kostbare 
watervoorraden. 

Doe mee!
Wij gaan voor een gezonde 
omgeving voor iedereen 
die onze gemeente woont. 
Benieuwd hoe het met 
jouw grond is? 
Neem een kijkje op  
www.degrotegrondvraag.be, 
vul je adresgegevens in en 
kom meteen te weten hoe 
gezond jouw grond is.

Als blijkt dat jouw grond 
een risicogrond is, dan 
geeft de OVAM stap voor 
stap aan wat je moet doen 
om de grond terug gezond 
te maken. 

Kan je niet online? Bel dan 
de milieudienst van onze 
gemeente op 03 871 98 52.

 
www.degrotegrondvraag.be
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Zapposdagen 
kerstvakantie
Van maandag 21 tot en met woensdag 23 december 
zijn alle 6-12 jarigen welkom voor een kamp in het 
thema van Kerstmis. De Sporta-animatoren zorgen 
dat er van verveling geen sprake is met sport, spel 
en crea-activiteiten.

 » 21 - 23 december van 9 tot 16 uur in Sportcomplex 
Scherpenstein (Parklaan 3 - Schelle)

 » opvang mogelijk van 8 tot 9 uur en van 16 tot 17 uur
 » prijs: 30 euro
 » inschrijven via www.schelle.be

(onder voorbehoud van eventuele wijzigingen in de 
Corona-maatregelen)

Schelle versiert gemeentehuis voor pleegzorg
Tijdens de Week van de Pleegzorg, van 13 tot 22 
november, zetten we pleegzorg extra in de kijker in het 
gemeentehuis. Daarmee wil het bestuur helpen om 
nieuwe pleeggezinnen te vinden.

Als pleegzorggemeente zoeken we samen met Pleegzorg 
Provincie Antwerpen pleeggezinnen die een warme 
thuis willen bieden aan kwetsbare kinderen, jongeren of 
volwassenen die het nodig hebben. Om die zoektocht te 
ondersteunen, vrolijken posters, stickers en vlaggenlijnen 
van pleegzorg het gemeentehuis op. Zo willen we 
inwoners op een laagdrempelige manier laten nadenken 
over het pleegouderschap.

Zelf pleeggezin of gastgezin worden? 
Of je nu holebi of hetero bent, getrouwd, single of een 
nieuw samengesteld gezin bent, iedereen met een 
hart voor kwetsbare kinderen of volwassenen kan zich 
opgeven als kandidaat-pleeggezin of gastgezin. Je volgt 
een voorbereidingstraject en gaat op zoek naar de vorm 
van pleegzorg die het beste past bij jouw gezin.

Zin gekregen in pleegzorg?
Heb jij ook nog een plekje vrij? 
Surf dan snel naar www.pleegzorgprovincieantwerpen.be 
of volg een digitale infoavond.

Pamperbank
Wie luiers op overschot heeft, kan deze bezorgen in één van de pamperboxen die in Hemiksem, Niel en Schelle 
staan. De ingezamelde luiers worden per maat gesorteerd en in pakketten van 25 luiers voor 1 euro via de 
Welzijnsschakels verkocht aan gezinnen die het echt nodig hebben. 

Met de Pamperbank wil het ‘Huis van het Kind’ samen met Welzijnsschakels verspilling tegengaan en bijdragen 
aan de bestrijding van kinderarmoede.

Locaties pamperbank in Schelle
Gemeentehuis - Fabiolalaan 55
GBS De Klim - Provinciale Steenweg 100
BKO De Schellebel - Provinciale Steenweg 209
Kringwinkel Ecoso - Provinciale Steenweg 230

Subsidie kadervorming 
jeugdwerk
Wie zich regelmatig bijschoolt, verhoogt de kwaliteit van 
het jeugdverenigingswerk. Daarom krijg je een deel van 
een cursus kadervorming voor jeugdwerk terugbetaald 
als je actief bent in een Schels jeugdwerkinitiatief of in 
Schelle woont.

Ontdek de voorwaarden en hoe je een aanvraag indient 
op www.schelle.be in de rubriek vrije tijd – jeugd.
Breng voor 11 januari 2021 je aanvraag binnen op de 
dienst vrije tijd (Sportcomplex Scherpenstein).

Envelope-open  vrijetijd@schelle.be
PHONE  03 870 35 21
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Online winkelen
De vrijwilligers van het Rupelbib-team geven tips bij de 
aanschaf van een product via internet. Deze tips zijn erop 
gericht om je als koper zo goed mogelijk te informeren.  
Er wordt geoefend in online winkelen zonder persoonlijke 
bankgegevens.

 » donderdag 19 november 2020 van 9.30 tot 12 uur
 » intergemeentelijke bib, vestiging Hemiksem, 

Heuvelstraat 111
 » € 3
 » inschrijven: https://ivebica.bibliotheek.be, in de bib  

of bij de cultuurdienst (gemeentehuis Schelle)

Week van de Smaak:  
kom proeven in de bib!
In de Week van de Smaak verwennen we je op woensdag 
18 november vanaf 14 uur met een hapje. Kom zeker 
langs, want op is op. De kinderen kunnen tot 16.30 uur 
deelnemen aan een knutselactiviteit. De winnaar trakteren 
we op een kleine verrassing. 

 » woensdag 18 november, van 14 tot 17 uur
 » intergemeentelijke bib, vestiging Hemiksem, 

Heuvelstraat 111
 » gratis
 » info: www.ivebica.bibliotheek.be, in de bib of bij de 

cultuurdienst (gemeentehuis Schelle)

  www.weekvandesmaak.be

Verhalenparade 
Rupelbib
Voorlezen laat kinderen kennismaken met een 
wereld van boeken, stimuleert de fantasie en het 
taalgevoel. De bib nodigt kinderen tussen 3 en 8 
jaar uit om te luisteren naar de verhalen van onze 
voorlezers. Zij nemen hen mee in de spannende 
wereld van het prentenboek. Nadien knutselen we 
een half uurtje samen. 

 » intergem. bib, vestiging Hemiksem van 15 tot 16 
uur op woensdag 25 november, 9 en 23 december 
(van 3 tot 7 jaar)

 » intergem. bib, vestiging Niel, van 15 tot 16 uur op 
woensdag 18 november en 16 december (van 4 
tot 8 jaar)

 » gratis na verplichte inschrijving: https://ivebica.
bibliotheek.be, in de bib of bij de cultuurdienst 
(gemeentehuis Schelle)

Phishing
Phishing (internetfraude) is online oplichting door valse 
mails, websites of berichten. Maar hoe herken je die valse 
mails en hoe maak je het onderscheid met betrouwbare 
berichten? Slimme cybercriminelen kunnen je echt doen 
twijfelen. Je krijgt van vrijwilligers van het Rupelbib-team 
een aantal tips om te beoordelen of je een bericht kan 
vertrouwen. 

 » donderdag 12 november van 9.30 tot 12 uur
 » intergemeentelijke bib, vestiging Hemiksem
 » € 3
 » inschrijven:  

https://ivebica.bibliotheek.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 vermeld in het ticketsysteem.
 » Breng een mondmasker mee.
 » Alle activiteiten zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen in de Corona-maatregelen.
 » Bij verplaatsingen of annuleringen van activiteiten brengen we je zo snel mogelijk op de hoogte.
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Ontbijtlezing Grondtonen
Literatuurwetenschapper Francis Mus schrijft in 
‘Grondtonen’ over popmuzikanten zoals Bob Dylan, John 
Lennon en Frank Zappa die zich op het literaire pad 
waagden. Op een boeiende manier brengt hij zijn verhaal 
daarbij muzikaal ondersteund door Sophia Ammann.

 » zondag 22 november, ontbijt vanaf 9.30 uur, lezing  
start om 10.30 uur

 » intergemeentelijke bib, vestiging Hemiksem, 
Heuvelstraat 111

 » € 10
 » inschrijven verplicht per bubbel:  

https://ivebica.bibliotheek.be, in de bib of bij  
de cultuurdienst (gemeentehuis Schelle)

Familievoorstelling
bOOm (3+) 
In deze woordeloze, visueel sterke, voorstelling ontdek je 
hoe een klein stekje uitgroeit tot een grote, sterke boom. 
Met een knappe ‘Boom’-constructie, muziek en een tikje 
acrobatie zie je, voel je en hoor je hoe de boom groeit en 
bloeit.

En hij is niet alleen. Het bos en zijn bewoners komen mee tot 
leven. Een rups loopt over de twijgen, een vleermuis houdt 
zijn winterslaap en eekhoorntjes spelen lustig op de takken.

 » zondag 29 november, 14 en 16.30 uur
 » CC ’t Aambeeld, della Faillelaan 34, Aartselaar
 » € 9 / € 6 (-18 J) - € 2 korting voor leden Gezinsbond
 » tickets: www.ivebica.be, in de bib of bij de cultuurdienst 

(gemeentehuis Schelle)

Leren werken 
met een tablet 
Het gebruik van nieuwe digitale toestellen is niet 
vanzelfsprekend. Daarom organiseren vrijwilligers van de 
Rupelbib een driedelige cursus tablet (enkel voor Android, 
niet voor iPads). Je moet een beetje voorkennis hebben in 
het werken met een computer (mail en internet). Je brengt 
je tablet en eventueel de handleiding mee.

 » donderdag 3, 10 en 17 december van  9.30 tot 12 uur
 » intergemeentelijke 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)

Lezing: het leven van 
van Eyck
Voor de eerste maal kan je in een biografische 
roman over Jan van Eyck en zijn familie meer 
ontdekken over het leven en werk van de 15e-eeuwse 
kunstschilders Johannes, Hubert, Lambert en 
Margaretha van Eyck. Schrijver en verteller 
Raymond Corremans studeerde o.a. economische 
geschiedenis bij professor Theo Luykx en was 
werkzaam als administrator bij de stad Antwerpen. 

 » woensdag 9 december 2020 van 19.30 tot  
21.15 uur 

 » intergemeentelijke bib, vestiging Niel
 » gratis na verplichte inschrijving: https://ivebica.

bibliotheek.be, in de bib of bij de cultuurdienst 
(gemeentehuis Schelle)
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Emmi & Leo Live (18+)
SKaGeN brengt met WatchApp een hele nieuwe manier 
van toneel maken. In dit unieke format wordt het fysieke 
vervangen door het virtuele podium. Want je volgt het 
spannende en emotionele verhaal van Emmi & Leo op je 
eigen smartphone via WhatsApp.

WatchApp #1 was een overdonderend succes en deze 
opvolger gaat nog een stapje verder. Je krijgt opnieuw de 
intieme berichten ‘in realtime’ te zien, op elk moment van 
de dag. Maar de personages krijgen nu ook gezichten en je 
zal ze, als je dat wil, ook ‘live’ kunnen tegenkomen.

In WatchApp #2 krijg je vanaf 18 november gedurende 
ongeveer 18 dagen het vervolg op de zinderende 
liefdesaffaire tussen Emmi & Leo. Een liefde die uitsluitend 
gebaseerd was op de woorden die ze elkaar stuurden, want 
ze hadden elkaar nooit ontmoet.

In het verhaal keert Leo bijna twee jaar later terug uit 
Boston. Hij krijgt een bericht van Emmi in zijn WhatsApp. 
Beiden blijken nog altijd verslaafd te zijn aan elkaar en een 
werkelijke ontmoeting lijkt nu onvermijdelijk. Eindelijk!

 » vanaf woensdag 18 november
 » € 12,50 per ingeschreven gsm-nummer
 » tickets: www.ivebica.be, in de bib of bij de cultuurdienst 

(gemeentehuis Schelle)

 dinsdag 17 november 
om 18u en 19u30 

Depot Deluxe Hemiksem 
 

ffaammiilliieevvoooorrsstteelllliinngg  

DDee  KKlleeiinnee  PPrriinnss  

kaarten  -6j gratis - € 3 - € 5 
 te verkrijgen via 

www.academiehsn.be 
reserveren verplicht 

CHANGEMAKERS 
 

geïnspireerd op het verhaal van  

LERARENCONCERT 

De bib sluit op:
 » donderdag 24 december t.e.m. zondag  

27 december (kerstdagen)
 » donderdag 31 december t.e.m. zondag 3 januari 

(nieuwjaarsdagen) 
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Recepten met streekproducten
Tijdens de Week van de Smaak (12 tot 22 november) 
zoeken we ‘de Smaak van Geluk’. Toerisme Rupelstreek 
en Streekvereniging Zuidrand trakteren jou op een 
receptenboekje boordevol lekkere gerechten met 
streekproducten uit beide regio’s.

Recepten van lokale chefs
Lokale chefs van de Rupelstreek creëren met streekbieren 
en ambachtelijke producten unieke smaken die doen 
verlangen naar meer. De chefs van Kok aan huis Greef, 
Scoop, Soeprème en El Gusto Loco gingen samen aan de 
slag. Zij combineerden hun expertises zoals kaas, ijs en 
streekbieren tot unieke recepten met een explosie van 
smaken. Denk aan een heerlijke knolseldersoep op basis 
van streekbier, zacht gegaarde varkenswangetjes of een 
zalige chocolademousse met vers fruit.

Creëer je eigen 5-sterrenkeuken
Ook al ben je geen keukenwonder, geen nood! Je hoeft geen 
sterrenchef te zijn om deze heerlijke gerechten op tafel te 
toveren. Ook beginners verwezenlijken de mooiste creaties.

Download het receptenboekje op www.toerismerupel-
streek.be of haal jouw exemplaar (vanaf 12 november) 
op het infokantoor Rupelstreek, aan het onthaal van het 
gemeentehuis of bij één van de deelnemende lokale chefs.

  
  www.toerismerupelstreek.be
Envelope-open  info@toerismerupelstreek.be

Op bezoek bij een streekproducent
In het verlengde van ‘Week van de smaak’ zetten onze streekproducenten hun deuren open. Van 8 november tot 6 
december staan zij op zondagnamiddag klaar om jou in kleine groepjes, op een coronaveilige wijze te ontvangen 
en hun passie voor te stellen. 

Op 8 november neem je tussen 14 en 15 uur een kijkje 
achter de schermen van Brouwerij De Klem in Niel. 
Brouwerij De Blauwe Kuip en Stokerij De Klinkaert in 
Boom verwelkomen je op 15 november tussen 14 en 15 
uur. Op 22 november kan je terecht bij een workshop 
muziekinstrumentenbouwer bij Stringstruments in Reet 
van 14 tot 17 uur.

Wat is er mooier dan onze tocht in eigen dorp af te 
sluiten? Brouwerij Ganzenhof in Schelle nodigt je graag 
uit op zondag 6 december van 14 tot 15 uur.

Het dragen van een mondmasker is verplicht vanaf 12 
jaar en alle coronamaatregelen moeten gerespecteerd 
worden. De maximumcapaciteit varieert van 10 tot 20 
personen. Wees er dus snel bij!

Deelnemen kost 5 euro per activiteit. Inschrijven is 
verplicht via info@toerismerupelstreek.be. 

  
facebookpagina Toerisme Rupelstreek of 
www.uitinvlaanderen.be

Toerisme
Rupelstreek

vzw
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P R I K B O R D

De ouders van Marieke Vervoort (paralympisch 
rolstoelkampioen, 1979-2019) bezochten in 
Schelle de eerste ‘Marieke Vervoortstraat’. 
Deze nieuwe straat is een zijstraat van de 
Frans Cretenlaan.

Europese 
handicapkaart
Met de European Disability Card geniet je als 
persoon met een handicap van voordelen bij 
cultuur-, sport- of vrijetijdsactiviteiten in acht 
Europese landen. De deelnemende partners 
zoals musea, pretparken of toeristische 
verblijven zorgen voor bepaalde maatregelen om 
een bezoek te vergemakkelijken zoals kortingen, 
vlottere toegang, assistentie of gespecialiseerde 
gidsen.

Wie erkend is door of hulp krijgt van een van 
de vijf Belgische instellingen die belast zijn met 
het integratiebeleid voor personen met een 
handicap, kan de kaart gratis aanvragen.

www.eudisabilitycard.be/nl

Markt op 
maandagvoormiddag
staat minstens tot 28 december 2020
op kerkplein.

Herdenking 
11 november
Er is dit jaar enkel een besloten plechtigheid 
op de begraafplaats met een afvaardiging van 
het schepencollege. Aan de inwoners wordt 
gevraagd hun woning te bevlaggen.

Milieubeurs 
uitgesteld naar 2021
Een nieuwe datum is nog afhankelijk 
van corona-maatregelen.

Nieuwjaarsreceptie 
inwoners
De traditie van een gezellig samenzijn  
aan het gemeentehuis kunnen we - helaas – 
niet organiseren in januari 2021!



Blijf op de hoogte
 
- www.schelle.be
- www.facebook.com/gemeenteschelle
- www.hoplr.com

Onze verenigingen organiseren in de mate van het mogelijke opnieuw activiteiten. 
Informeer je vooraf bij de verenigingen voor de correcte info. De contactgegevens 
vind je op www.schelle.be in de rubriek vrije tijd - verenigingen.

Noodnummers en meldingen
- Dringende hulp van politie, brandweer, ambulance: 112
- Politie Rupel: 03 443 09 00
- Brandweer niet dringende interventies zoals wespen-

verdelging, wateroverlast of algemene vragen: 015 280 
280 of e-loket op www.brandweerzonerivierenland.be

- www.huisartsenwachtpostn16.be - 03 886 16 16 (van 
vrijdagavond 19 uur tot maandagochtend 7 uur, 
feestdag avond voordien 19 uur tot volgende ochtend 
7 uur)

- apotheek van wacht: 0903 99 000
- Defecte straatlamp: 078 35 35 00 -  

www.straatlampen.be
- Gasreuk: 0800 65 0 65 
- Pidpa (geen drinkwater, straatkolk, riooldeksel):  

0800 90 300 - www.pidpa.be
- Verzakking voetpad: ow@schelle.be - 03 871 98 49
- Weginfrastructuur, verkeersborden, bermen, zwerfvuil: 

www.meldpuntwegen.be
- Waterlopen: www.meldpuntwaterlopen.be
- Huisvuil (behalve restafval): inzameling@igean.be -  

03 350 08 14
- Restafval: milieu@schelle.be - 03 871 98 52
- Meldingsformulier op www.schelle.be

in Schelle

Omwille van de coronamaatregelen kunnen deze activiteiten nog wijzigen of zelfs geannuleerd worden.

WTC De Beren
Clubrit
Zondagen, start Kattenberg, parking De 
Griene, om 9.30 uur rit van 65 of 85 km
	0478 97 30 54
	www.wtc-de-beren-schelle.be

Viva SVV
Bloemschikken 
Woensdagen, Sportschuur De Griene
	19 – 22 uur
	 Info: 03 887 38 83

Natuurpunt
Vogelkijkwandeling  
op het noordelijk eiland
Zaterdag 7 november en 12 december
Vertrek parking Tolhuis (Rupeldijk) 8.50 
uur of veerboot 9 uur, terug om 12 uur.
		Inschrijven verplicht:  

debacker-vanlinden@telenet.be

GBS De Klim
zaterdag 28 november
Sneeuwklasdiner afhaalmaaltijd

OKRA Schelle
Kaarten, spellen en crea op maandag 
om 13.30 uur in PC De Mikman
Fietsen op dinsdag, vertrek om 13.30 uur 
aan de kerk Sint Petrus & Paulus
Geloofsgroep elke tweede dinsdag van 
de maand om 10 uur in PC De Mikman
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GEMEENTEHUIS OP AFSPRAAK
Ingang via Peperstraat 38
We werken zoveel mogelijk via mail, telefoon of het 
digitale loket op de website.
Indien nodig maken we een afspraak om langs te 
komen.
 » vragen rond identiteitskaart, rijbewijs, 

adreswijziging of huwelijk/samenwonen:  
burger@schelle.be - 03 871 98 35

 » andere vragen: onthaal@schelle.be - 03 871 98 30
 » of je neemt contact met de dienst die je nodig hebt 

(zie www.schelle.be)
 » heel wat documenten kan je opvragen via het 

digitale loket op www.schelle.be

Bibliotheek
Openingsuren op https://ivebica.bibliotheek.be/

Kinderopvang De Schellebel
Provinciale Steenweg 207
 03 877 41 17
Schooldagen: 7 - 8 uur en 16 - 18.30 uur
Schoolvrije dagen en vakantie (niet weekend en 
feestdagen): 7 - 18.30 uur
Sluitingsdagen: 11 november, 24 december om 16 uur, 
van 25 december 2020 tot en met zondag 3 januari 2021

Sport complex Scherpenstein
Openingsuren, sluitingsdagen en reservaties:  
www.schelle.be

Fiets markeren 
met rijksregisternummer
Eerste dinsdag van de maand tussen 18 en 19.30 uur op 
het gemeentehuis.
Afspraak: via het digitale loket op www.schelle.be  
of 03 871 98 30 

Kinderopvang bij onthaalouders 
KOBO (Kinderopvang Boom en Omstreken) voorziet 
kinderopvang in een huiselijke sfeer bij onthaalouders. 
Elke eerste dinsdag van de maand kan je bij hen, na 
afspraak, terecht in het gemeentehuis van Schelle tijdens 
hun zitavond van 18.30 tot 19.30 uur.
www.kinderopvangkobo.be

Ophaling afval  
Restafval: 5-12-19-26 november, 3-10-17-24-31 december
GFT+ en PMD: 5-19 november, 3-17-31 december
Papier en karton: 26 november en 24 december 
Textiel: 23 december
Recyclagepark: dinsdag en woensdag 13-17 uur, donderdag 
9-12 uur en 13-17 uur, vrijdag 13-19 uur, zaterdag 9-16 uur, 
gesloten op 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.

Gemeente- en OCMW-raad
Donderdag 26 november en woensdag 23 december om 
20 uur, gemeentehuis

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

De gemeentediensten zijn gesloten op 11 november, 
24 december vanaf 12 uur, 25 december, 31 december 
vanaf 12 uur 2020 en 1 januari 2021. De dienst Vrije Tijd 
en het loket in de sporthal zijn tijdens de kerstvakantie 
gesloten.

G E M E E N T E D I E N ST E N

Openingsuren 
gemeentehuis
(op afspraak)

Diensten 
telefonisch 
bereikbaar

Maandag 8.30 - 12 uur 8.30 - 12 uur
14 - 16 uur

Dinsdag 8.30 - 12 uur
18 - 19.30 uur

8.30 - 12 uur
14 - 16 uur
18 - 19.30 uur

Woensdag
8.30 - 12 uur
14 - 16 uur (enkel 
burgerzaken)

8.30 - 12 uur
14 - 16 uur

Donderdag 8.30 - 12 uur 8.30 -12 uur
14 - 16 uur

Vrijdag 8.30 - 12 uur 8.30 - 12 uur

Gratis juridisch advies
In het gemeentehuis kan je terecht voor gratis 
juridisch advies tijdens de zitdagen van de advocaat op 
donderdag 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).



EINDEJAARSACTIE
SCHELLE

VAN 15 NOVEMBER 2020 TOT 6 JANUARI 2021

P R I J Z E N P O T

8 E L E K T R I S C H E 
F I E T S E N

E N  P R I J Z E N 
VA N  L O K A L E  H A N D E L A A R S

I N F O  E N  R E G L E M E N T
w w w. s c h e l l e . b e

E e n  i n i t i a t i e f  v a n  g e m e e n t e 
S c h e l l e ,  L o k a l e  O n d e r n e m e r s ra a d 
e n  H a n d e l s  Ve re n i g i n g  S c h e l l e .

V U  g e m e e n t e  S c h e l l e


