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Beste Schellenaar,
De ‘Waterbom’ eist vooral in Wallonië, maar ook in Limburg
en Vlaams-Brabant, een zeer zware tol. Meer dan 35 mensen
verloren het leven, meer dan 50 woningen worden gesloopt
en duizenden mensen zoeken wanhopig een duurzaam
onderdak. Het menselijk leed en de materiële schade zijn
bijzonder groot. De heropbouw gaat jaren duren.

Ruimte voor wateropvang
De extreme en aanhoudende regenval deze zomer doet
mensen meer dan ooit kijken naar de waterbeveiliging van
de eigen omgeving. Ons bestuur zette voorbije decennia
stevig en onophoudelijk met grote en kleine ingrepen in op
de waterbeveiliging van ons waterdorp.

Een golf van solidariteit kwam op gang. Professionele
hulpdiensten redden wat mogelijk is. Vele vrijwilligers, ook
vanuit de Rupelstreek, staken de handen uit de mouwen en
getuigden van de menselijke veerkracht.

Belangrijke en grote ingrepen zijn het pompstation
aan de Benedenvliet en de Wullebeek, de ontdubbeling
van rioleringen, de aanleg van een gecontroleerd
overstromingsgebied langs de Wullebeek, het uitbreiden
en herprofileren van kilometers grachten, de gedeeltelijke
verlaging van de dijkrug langs de Kleidallaan waarmee
een nieuw overstromingsgebied werd gerealiseerd en de
aanplanting van bomen die de verharding doorbreken en
het water afvoeren naar de bodem.

Ons bestuur beschouwt het als haar morele plicht dit
project financieel en logistiek te ondersteunen. We schrijven
8683 euro of 1 euro per inwoner over aan het Rode Kruis
en maken noodzakelijke opslagruimte vrij. Op de website
www.rupelstreekhelpt.be vind je welke goederen je kan
doneren en waar je die kan afgeven. Je kan er ook jouw hulp
als vrijwilliger aanbieden via het contactformulier. Bedankt
namens de velen die uitkijken naar hulp!
Klimaatneutraal
Extreme droogte en extreme regenval wisselen zich
wereldwijd versneld af. De aarde lijkt uit evenwicht te
zijn. Botsen we aan tegen de grenzen van onze planeet?
De opwarming afremmen en terug dringen is de grote
mondiale opdracht. Iedereen kan hier positief toe bijdragen.
Dit zijn gouden stappen: minder energie verbruiken,
woningen isoleren, gebruik van fossiele brandstof afbouwen
en stoppen, meer alternatieve groene energie installeren
en gebruiken, ontharden en vergroenen, aanplanten van
bomen en ander groen. Veel kleintjes maken een groot
geheel. Hoe ‘lokaler’, hoe duurzamer het leven!
Ons bestuur neemt alle initiatieven om tegen het einde
van het jaar als bestuurlijke organisatie klimaatneutraal te
zijn of te benaderen: combinatie van isoleren, verouderde
gebouwen slopen, gebruik van alternatieve energie
maximaliseren, openbare verlichting verder verledden,
aanplanten van meerdere hectare bos en verder vergroenen,
… In de voorstellen rond de Electrabelsite wordt de
uitbreiding met 55 hectare bos en groen voorzien.
Twee grote groene energieprojecten voor onze gemeente
liggen op tafel. Op korte termijn doet de Raad voor
Vergunningsbetwistingen uitspraak over het al dan niet
kunnen plaatsen van twee windmolens in de Tuinlei.
Onze sociale bouwmaatschappij stapte in het Europese
Asterproject voor de plaatsing van zonnepanelen op haar
sociale woningen. Het project bespaart 300 ton C02 per jaar.
Mogelijk start dit project nog dit jaar.

Samen kunnen en moeten we tegen
2030 de broeikasgassen met 50�
verminderen.
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Grote onthardingsprojecten zijn gepland bij de heraanleg
van de Fabiolalaan (ruim 5.000m2). Ook de Clement
Bolsensstraat moet worden onthard. Ontharding en
vergroening van de Poortstraat staan op het werklijstje. De
voorstellen voor de Electrabelsite beogen ook het ontharden
van ruim 20 hectare.
Heb jezelf mogelijkheden om te ontharden, aarzel niet.
Samen moeten we verder maatregelen nemen, maar de
kracht van de natuur is onvoorspelbaar immens groot.
Vaccinatiecentrum: kracht van vrijwilligers
De organisatie van het vaccinatiecentrum is één
grote stroom van professionaliteit en geëngageerde
betrokkenheid van vrijwilligers. Lof en waardering voor al
deze mensen is steeds hoorbaar. Het is een sprekend en
stimulerend voorbeeld van waar vrijwilligers toe in staat
zijn. Proficiat!
Stap voor stap komt de pandemie onder controle. België
doet het op wereldvlak bijzonder goed. Voorzichtigheid,
degelijke medische opvolging en begeleiding schragen dit
resultaat. Prachtig en sterk wat hier door velen en door de
inzet van iedereen werd bereikt.
De Chiro verdient een aparte vermelding. Tien dagen met
een groep van 250 mensen op kamp gaan is een coronauitdaging van formaat. Voor de tweede keer verliep dit zonder
enige covid-19-besmetting. Het getuigt van een zorgvuldige
voorbereiding, organisatie en begeleiding. Prachtig!
Bodemonderzoek
De Oosterweelwerken brachten PFOS-vervuiling naar
‘boven’. Het roept vragen op naar effecten op de gezondheid,
grondgebruik en voeding en dit in een brede straal rond
Zwijndrecht. Ons bestuur koos voor duidelijkheid: voor onze
landbouwers, voor onze volkstuinen en voor iedereen. Weten
waar men aan toe is, is belangrijk.
Vijftig stalen op vijf locaties gaven een geruststellend
beeld: overal bleven we onder de streefwaarden van PFOS
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in de bodem. Ook de resultaten van de groenten en eieren
zijn goed volgens de normen van het Federaal Agentschap
Voedsel en Veiligheid (FAVV).
Voedseldorp
Projecten met de voedselproductie op korte afstand van
de keuken zijn bijzonder duurzaam. Onze gemeente
steunt voluit dergelijke initiatieven. Er is al de Buurderij, de
Plukboerderij, Forestree en de volkstuin Aerdborg.
Een nieuwe ecologisch-duurzaam project van 8.000 m2,
een Europees voetbalveld, is in voorbereiding: de uitbouw
van een voedseldorp. Onder begeleiding van Velt en de
provincie wordt met geïnteresseerde inwoners een invulling
uitgewerkt. Slechts vier gemeenten uit onze provincie
tekenden in op dit Europees project. Hoe je kan meedoen,
lees je op pagina 8.
Terug naar school
Ongeveer 1.100 leerlingen stappen op 1 september de
Schelse schoolpoorten binnen. Onze scholen trekken zo’n
450 leerlingen van buiten onze gemeente aan. Schelse
scholen, goede scholen!
De brede schoolomgeving in het centrum wordt in een
fietszone gelegd. Hierin heeft de fietser voorrang en moet de
automobilist achter de fietser blijven. Het concept beschermt
de fietser én het drukt de verkeerssnelheid. Ook onze
gemachtigde opzichters staan terug klaar op de verschillende
oversteekplaatsen. Respecteer hun aanwijzingen!
Dit schooljaar werken we ook verder aan het project Buck-e.
Per dag dat kinderen te voet of met de fiets naar school
komen, krijgen ze een kleine beloning. De leerlingen fietsten
34.353 km en wandelden 68.005 vorig schooljaar bij elkaar.
Djt levert een bespaarde CO2- uitstoot van net geen 20.000
kg op. Een mooi resultaat!
Door de sluiting van het zwembad in Hemiksem zochten
we naar een nieuwe locatie voor het schoolzwemmen. We
maakten afspraken met het zwembad van Aartselaar om
tijdsloten voor onze schoolgaande jeugd te voorzien. Zo
verzekeren we dat onze leerlingen de kans krijgen om te
zwemmen.
De nieuwe Buitenschoolse Kinderopvang De Schellebel krijgt
stilaan vorm en de afwerking is volop bezig. In de loop van
het schooljaar 2021-2022 maken we de overstap van het
oude gebouw naar de nieuwbouw.
Onze Academie breidt haar aanbod uit met dans. Muzische
talenten bij kinderen ontwikkelen rendeert steeds en is voor
het leven. Op 11 september krijg je alle informatie tijdens de
infodag. Schrijf jouw kind in de academie in!
Jaarmarkt in aantocht
In de nazomer van 2021 starten de gemeente en IGEAN
met de verkoop van zes bouwgronden op de hoek van
de Provinciale Steenweg met de Burgemeester Eduard
Wilssensstraat. Vijf percelen zijn geschikt voor gesloten
bebouwing, één hoekperceel voor halfopen bebouwing.

Per bouwgrond zijn een autostaanplaats en een fietsplek
in de collectieve carport achteraan inbegrepen. Die carport
krijgt een groendak, dat regenwater efficiënt opvangt en het
uitzicht vanuit de woningen verfraait. Hou de websites van
de gemeente Schelle en IGEAN in het oog voor meer nieuws
over de start van de verkoop.
We maken ons klaar voor een nieuwe jaarmarkteditie
tijdens het weekend van 16-17 oktober. We hopen dat er
geen nieuwe corona-maatregelen nodig zijn waardoor we
alsnog deze editie moeten afblazen. Als alles goed gaat, mag
je begin oktober de brochure met het programma in de
brievenbus verwachten.
Samen met onze verenigingen hopen we dat we vanaf
september terug gezellige, sportieve en leerrijke activiteiten
kunnen organiseren voor jong en oud. Blijf steeds
voorzichtig en volg de maatregelen zodat we snel terug
kunnen naar het leven zoals we het voor corona kenden.
De schoolgaande jeugd wensen
wij een verkeersveilig en succesvol
school- en academiejaar toe!
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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Lokale Helden in Schelle

Van 18 tot 25 september 2021 vieren we de zesde verjaardag van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen
van de Verenigde Naties. Tijdens de ‘Week van de Duurzame Gemeente’ zetten we graag vier lokale helden
in de kijker.

Hanne Colette

Danny Moortgat

Als verantwoordelijke van de Rupel binnen River Cleanup
probeer ik zo veel mogelijk afval op de Rupel-oevers op
te ruimen. Dat lukt natuurlijk beter in groep. Daarom
organiseer ik iedere maand minstens een actie waarbij
iedereen welkom is om te helpen. Al het afval dat wordt
opgeruimd komt alvast niet meer in de zee terecht en
beschadigt de lokale natuur niet meer.

Zwerfvuil komt voor een groot deel uiteindelijk in
zee terecht. Elke week doe ik mijn ronde in de Stijn
Streuvelsstraat om het zwerfvuil op te ruimen.
Ik ruim ook elke week de beek voor mijn deur.

Daarnaast probeer ik tijdens de acties, en in het dagelijks
leven, iedereen zo veel mogelijk tips en informatie te
geven over hoe we deze problematiek nog beter kunnen
aanpakken en voorkomen.

In 2013 werd bij mij leukemie vastgesteld en de
behandeling wordt betaald door de ziekteverzekering.
Om de gemeenschap te bedanken ging ik tot actie over
en begon met mijn wekelijkse opruiming.
Aandacht voor het klimaat en milieu gaan perfect samen
met mijn actie. Verander de wereld, begin bij jezelf!

Zin om mee te doen? Word dan lid van de facebookgroep
River Cleanup Rupel of mail naar hanne@river-cleanup.org.

Als burgemeester zou ik:
zo veel mogelijk duurzame projecten proberen aan te
trekken zodat inwoners die milieuvriendelijk willen leven
dat ook echt kunnen. Ik denk aan een verpakkingsvrije
supermarkt, projecten rond hernieuwbare energie, een
duurzame kledingwinkel, ...
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Als burgemeester zou ik
inzetten op de algemene bewustwording van het nut
om de boel proper te houden. Ik zou iedereen betrekken
bij regelmatige opruimacties in wijken, scholen en
verenigingen.

W E E K VA N D E D U U R Z A M E G E M E E N T E

Kathy Kleinjans

Plukboerderij

Op de Forestree boerderij doen wij op een agro-ecologische
en herstellende manier aan landbouw. We hebben een
boslandbouwsysteem aangeplant waarmee we het
houden van dieren combineren met het telen van fruit en
noten op hoogstam. Zo proberen we meer koolstof uit de
lucht te halen, een veerkrachtigere bodem te maken, meer
biodiversiteit aan te trekken en een nieuwe habitat te
creëren.

De plukboerderij Zinckval teelt groenten, kruiden en bessen
voor een 150 gezinnen. Elk gezin komt oogsten op een
zelfgekozen tijdstip. We zijn lid van de vzw CSA-netwerk.
CSA staat voor ‘community supported/shared agriculture’,
een landbouw die gedragen en gedeeld is door een
gemeenschap.

Verder zetten wij ook in op korte keten en rechtstreeks
kopen van de boerderij. Zo kennen consumenten het
gezicht achter hun eten, weten ze waar hun voedsel
vandaan komt en kunnen ze terug een band krijgen met
hun voeding.

Als burgemeester zou ik de landbouwers willen
stimuleren om de randen van hun percelen terug aan
te planten met bomen en hagen. Daarnaast zou ik een
lokale voedselcoöperatie starten. Met de gemeente zou ik
zoeken naar zo lokaal en eerlijk mogelijk voedsel. Dit kan
dan op één plek samengebracht worden.

Biologisch en korte keten is evident voor ons want een
verantwoorde consumptie en productie is belangrijk.
We telen met respect voor het milieu en zorgen voor een
grote biodiversiteit waardoor er minder plagen ontstaan.
Bloemen, groenbemesters, knotwilgen, een vijver voor
opvang van het regenwater hebben een plekje op ons veld.
Op 19 september is het open CSA-dag. Je bent dan welkom
en je kan inschrijven voor deelname vanaf april 2022.
Voor info mail je naar plukboerderij@gmail.com, bezoek
je de website van het CSA-netwerk of lees je onze blog
plukboerderij zinckval.
Als burgemeester zouden wij
inzetten op korte keten-consumptie door het eten van
lokale biologische groenten. Seizoensgroenten moeten
veel evidenter worden. Als je meer groenten eet, kan je
minder vlees eten. Dat is goed voor de gezondheid, het
milieu en de portemonnee.
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Nieuw: fietszone
Om een extra veilige schoolomgeving te creëren, maakten we in de dorpskern
een zone van fietsstraten. De zone omvat verschillende straten tussen de
Fabiolalaan en de Provinciale Steenweg waar twee basisscholen liggen.
Aan het begin van de zone staat het bord ‘fietsstraat’ en er is ook een aanduiding op de straat.
Het gaat over de Provinciale Steenweg (tussen Fabiolalaan en Steenwinkelstraat), Rupelstraat,
Ceulemansstraat (vanaf kruispunt Rupelstraat naar Peperstraat), Peperstraat (tussen
Provinciale Steenweg en Fabiolalaan), Stuyvenbergstraat (vanaf Roetaerdestraat tot Provinciale
Steenweg).
In een fietsstraat:
» is de snelheid maximum 30 km per uur
» mogen fietsers op de gehele breedte van het rijvak rijden
» mogen motorvoertuigen (dus ook bromfietsen) fietsers NIET inhalen.
Onze kinderen kunnen door deze ingreep nog veiliger en comfortabeler van en naar school
fietsen. Maar uiteraard is het ook voor alle andere fietsers een belangrijke stap. Net zoals de
beslissing om in bijna alle straten van Schelle een 30 km/u-zone in te voeren.

Inname openbaar domein bij verhuis,
levering, container of werken
Wat?
Voor je verhuis, verbouwing of levering heb je soms
plaats nodig om een container, stelling of een
verhuiswagen te plaatsen. Je moet dan een tijdelijke
toelating vragen om een gedeelte van de rijweg,
stoep, parkeerplaats of berm in te nemen. Dit is een
‘vergunning inname openbaar domein’ die je van de
gemeente ontvangt.

Prijs?
Als je meer dan 7 kalenderdagen de openbare weg
inneemt, treedt het retributiereglement in werking. Dit
reglement vind je via het digitale loket.

Hoe?
Vanaf 1 juli vraag je op onze website via het Eagleplatform digitaal een inname openbaar domein aan.
Een aanvraag zonder hinder op de rijbaan dien je
minimum 5 werkdagen vooraf in.
Een aanvraag met hinder op de rijbaan vraag je
minstens 10 werkdagen vooraf aan.
Binnen een kortere tijdsperiode kan je geen aanvraag
indienen.

Hulp nodig?
verkeer@schelle.be - 03 871 98 30

Ontlenen parkeerverbodsborden?
Je kan signalisatie ontlenen op het gemeentehuis.
Opgelet: de borden moeten 24 uur vooraf staan.

Surf naar www.schelle.be en klik door naar het
digitaal loket of typ ‘Eagle’ in de zoekbalk.

Werken aan overweg
Bareelstraat

Geef jouw mening over
verkeersveiligheid!

Infrabel voert van 8 tot en met 14 oktober
herstellingswerken uit aan de overweg
Bareelstraat. Om deze werken veilig te laten
verlopen is alle verkeer op de overweg verboden.
Er is een omleiding voorzien via Niel.

Via het platform ‘All For Zero’ kan je mee nadenken over
verkeersveiligheid en je mening geven over een aantal
thema’s zoals samen op (de) weg, risicogedrag, controles en
vorming of begeleiding als alternatieve maatregel.
Vul voor 30 september de vragenlijst in op www.all-for-zero.be.
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Geef vogels, vlinders
en wilde bijen een plek!

Gemeente Schelle en de milieuraad werken graag mee aan de 28ste ‘Behaag Natuurlijk-actie’ van Natuurpunt. Door het aanplanten van streekeigen plantgoed en het promoten van een vogel-, bij- en vlindervriendelijke tuin kwam er al veel leven in onze tuinen. Ook dit jaar is er aandacht voor streekeigen plantmateriaal.
Kies en vul het bestelformulier in!
Bestellen kan tot 29 oktober
Plantbeschrijvingen, onderhoudstips en bestelformulier
staan op www.natuurpunt.be/behaag of kan je afhalen op
het gemeentehuis.
• Je schrijft voor 29 oktober het bedrag over op rekening
BE70 0013 5986 4925 van Natuurpunt Rupelstreek met
vermelding ‘Behaag 2021 Schelle’ en de naam van de
besteller op het formulier. Je mailt het bestelformulier
naar info@natuurpuntrupelstreek.be. Je bestelling is
definitief als je een bevestiging ontvangt.
• Je bezorgt voor 29 oktober het bestelformulier op het
gemeentehuis van Schelle samen met de betaling (cash
en gepast).

✂

Afhalen op 26 november
Jouw bestelling staat klaar op vrijdag 26 november tussen
15 en 16.30 uur op de parking van het gemeentehuis Schelle
(inrijden via Leopoldstraat).
Infoavond op 5 oktober
Natuur.huis de Paardenstal, Boomsestraat 221, Niel om 20 uur
Joeri Cortens geeft tips voor het natuurlijk en
vogelvriendelijk inrichten van je tuin. Deelname 2 euro.
Inschrijven: info@natuurpuntrupelstreek.be
Natuurpunt Rupelstreek: 0476 39 19 94
info@natuurpuntrupelstreek.be

Bestelformulier Behaag ... natuurlijk 2021 - Schelle
Naam..................................................................................................................................................................................... Telefoon..........................................................................................................................................................
Adres ............................................................................................................................................................................................ E-mail.........................................................................................................................................................
bestelt volgende planten:
Per pakket

Prijs

1. Houtkant

13,00

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

12,00
26,00
25,00
26,00
28,00
25,00
13,00
5,50
9,50
26,00

Bestelvoorwaarden:
• Je plant het plantgoed aan binnen de grenzen van de gemeente.
• Je betaalt bij het plaatsen van 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

27,00

Aantal

Totaal

27,00

13. Ligusterhaag

5,00

14. Hop
15. Wilde kamperfoelie
16. Bosrank

5,00
5,00
5,00

17. Knotwilgpoot
18. Pruim Belle de Louvain
19. Kers Lapins

25,00
25,00
25,00

20. Appel Elstar
21. Peer Doyenné du Comice

25,00
Totaal:

De besteller verklaart zich akkoord met deze
bestelvoorwaarden.
Datum en handtekening:
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Meer eetbaar groen in Schelle
Kies jij mee?
In het vorig nummer maakten we je al warm om samen met andere inwoners een gezonde, lekkere en
ecologische invulling te geven aan een nieuwe groene locatie. Een perceel van 8000 m2 naast Volkstuin
Aerdborg aan de Tuinlei wacht op jouw ideeën.
Lokale voedselproductie is een cruciale schakel in de
duurzaamheidsgedachte. Dicht bij huis je eigen voedsel
produceren draagt daar aan bij. Niet alleen vanuit
ecologisch standpunt zijn zo’n initiatieven belangrijk, het
zijn ook ideale ontmoetingsplaatsen.
Bepaal mee de invulling
De gemeente zorgt voor een beschikbare ruimte van 8000
m2 naast Volkstuin Aerdborg. Onder begeleiding van Velt
vzw bepalen geïnteresseerde inwoners wat er concreet
gaat groeien en bloeien. Veel is mogelijk op dit terrein: een
gezamenlijke moestuin, een voedselbos, een boomgaard,
een openbare pluktuin met bessen, kruiden en bloemen, …
Van het uitdenken van de plannen over het planten en
inrichten tot en met het oogsten van de vruchten, dat
ligt allemaal in jouw handen. Belangrijk is dat het een
‘samen’project wordt voor iedere Schellenaar en dat het
een ecologische en eetbare invulling geeft aan het terrein.
Gespreksmomenten
Op drie sessie met de provinciale Keuzewijzer Eetbaar
Groen verwelkomen we zowel denkers als doeners. Mensen
met een hart voor ecologisch groen, maar niet noodzakelijk
met veel ervaring of groene vingers. Want geïnteresseerden
bepalen zelf welke taken ze later in het project voor hun
rekening nemen. Wat organisatie- of communicatietalent
is daar zeker nuttig bij.
De bedoeling is om tegen het einde van 2021, en zeker in
2022, te starten met de aanleg van de gekozen eetbaar
groenvorm en er daarna ook de vruchten van te delen. Het
wordt zeker geen theoretische oefening zonder praktisch
eindresultaat!
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Denk en doe mee
» donderdag 2 september: terreinbezoek om 19.30
uur en aansluitend vanaf 20 uur overleg in het
gemeentehuis
Onder begeleiding van Velt wisselen we aan
de hand van de Keuzewijzer van gedachten
over welke doelstellingen we graag realiseren.
Daarnaast leren we de verschillende types
eetbaar groen kennen en kiezen we wat we
op dit terrein willen realiseren. Je gaat naar
huis met een blanco-plan van de site waarop
je tussentijds je eigen ideeën kan noteren en
delen met anderen.
» donderdagavond 21 oktober en 25 november:
vastleggen van de concrete plannen voor de site
Inschrijven: milieu@schelle.be
Kan je er niet bij zijn op 2 september maar blijf je
graag op de hoogte? Laat dit dan ook weten..

www.schelle.be (gebruik ‘eetbaar groen’ als zoekterm)
Dit project komt tot stand met steun van de provincie Antwerpen, de VLM
en het Europese Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling

DUURZAAMHEID

Bladmanden



 

De medewerkers van de groendienst doen hun
uiterste best om zo snel mogelijk de herfstbladeren
van het openbaar domein op te ruimen. Na de
jaarmarkt plaatsen zij ongeveer 75 bladkorven.
Je mag deze enkel gebruiken om bladeren te
verzamelen van gemeentelijke bomen.
Helaas vonden we er
voorbije
de bomen? jaren meer
gezon
je
Wil de
#laat ze liggen
bladeren
uit privé-tuinen
in en hoe langer hoe
minder bladeren van
het openbaar domein.
Bovendien zat er veel
snoeiafval, gras en
sluikstort in de manden.
Daardoor neemt het
leegmaken veel tijd in
beslag en is er een hoge
verwerkingskost.
kwaad!

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

gevallen blaadjes = gratis mest
#laat ze liggen

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

Met minder werk, meer leven in de tuin?
Gevallen bladeren in de tuin of op groenstroken moeten
niet altijd verwijderd worden. Het is een prima meststof
voor de tuin en het beschermt planten tegen bevriezing.
Dorre takken en afgevallen blaadjes zijn perfect voor
insecten om zich in te verschuilen en te overwinteren. Laat
de natuur haar gang gaan en je zal zien dat het zal bruisen
van leven.

Bufferzone
Spruytelei blijft
openruimtegebied
Het gemeentebestuur beschermt op een actieve
wijze al meer dan 15 jaar de omgeving van de
Spruytelei-Rubensstraat als open ruimte.
Zoals ook toegelicht op de gemeenteraad
van julinu2021
wil =het
een mogelijke
zomer minder water
in debestuur
laten liggen
ze liggen
#laathet
omzetting van
buffergebied naar woonzone
afgrendelen bij de herziening van het gemeentelijk
ruimtelijk structuurplan. Daarom verankeren
we op een juridische wijze dat deze omgeving
openruimtegebied blijft zoals het steeds was en
nog is.

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

Aan de sporthal staat een
grote waterton voor de
opvang van regenwater. Ook
aan andere gemeentelijke
gebouwen wordt regenwater
hergebruikt voor de
toiletten, besproeien van
groenvoorzieningen, poetsen
van voertuigen of andereWORMPJES
VOGELS
toepassingen. Als gemeente
bodemleven
geven we zo het voorbeeld
om
humusopbouw
waterhuishouding
zo weinig mogelijk regenwater
naar de riolen af te voeren.

# Laat ZeLiggen
Afspraken
» bladmanden zijn enkel voor bladafval van
gemeentelijke bomen
» eigen tuin- en ander afval is niet toegestaan en
kan beboet worden
» bij een fout gebruik kan de groendienst de mand
wegnemen

Amberkleurige
LED-verlichting
In de Zinkvalstraat en Kelderijlei wordt amberkleurige
openbare LED-verlichting geplaatst. Dit licht is zachter
voor dieren en vooral vleermuizen houden hier van. Deze
verlichting werd al geplaatst in de Tuinlei, Oude Bosstraat,
zijstraatje van de Tuinlei en Hulstlei.

Zwerfvuilactie
Tijdens de ‘Week van de Duurzame Gemeente’
van 18 tot en met 25 september roepen we op om
Schelle een grondige opruimbeurt te geven. Een
stukje van jouw straat, een plantvak, een deel van
jouw wandelweg, … Je kiest zelf waar en wanneer je
zwerfvuil wil opruimen.
Ga naar www.schelle.be (zoek op zwerfvuilactie),
registreer jouw actie met het formulier en
ontleen materiaal zoals grijpers, vuilniszakken of
handschoenen.
milieu@schelle.be
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Activiteiten onder voorbehoud van coronamaatregelen!

Leren programmeren
De vrijwilligers van Coderdojo brengen jongeren van 7 tot 18 jaar de beginselen van
het programmeren bij en leren websites, apps en games maken. Geen voorkennis
nodig, wel een pc en internetverbinding. -12-jarigen worden best bijgestaan door een
ouder.
Kijk op de website in welke vorm deze lessen vanaf september terug kunnen (in
de bib of online). Deelnemen is gratis na verplichte inschrijving: https://hemiksem.coderdojobelgium.be

Witte wijn proeven

Cursus smartphone

De klemtoon ligt op het analytisch leren proeven. In de
eerste les staan de bekende druivensoorten Chardonnay,
Riesling, Sauvignon blanc en Chenin blanc centraal.
Tijdens de tweede avond proeven we minder bekende
druivensoorten. Je leert de wijnen beoordelen op kleur,
geur en smaak.

Stelt je Android-smartphone je voor een raadsel?
Vrijwilligers van Rupelbib leren je bellen, sms’en en
whatsappen. Breng je smartphone mee en na de lessen
heeft je toestel geen geheimen meer.

» donderdag 23 en 30 september van 19.30 tot 22 uur
» gemeentehuis Schelle, Fabiolalaan 55
» 50 euro / 40 euro inwoners Hemiksem-Schelle-Niel voor
twee lessen (vanaf 18 jaar)
» inschrijven verplicht: www.ivebica.be, in de bib of bij de
cultuurdienst (gemeentehuis Schelle na afspraak op
03 871 98 24)

Voorlezen aan kinderen
De Rupelbib nodigt kinderen van 3 tot 7 jaar uit om te
luisteren naar de verhalen van onze voorlezers. Zij nemen
hen mee in de spannende wereld van het prentenboek.
Daarna is er een gezellig knutselmoment. Telkens je komt
luisteren krijg je een stempel. Na vijf keer verdien je een
geschenkje.
» intergem. bib Hemiksem van 15 tot 16 uur op woensdag
15 en 29 september, 6 en 20 oktober
» intergem. bib Niel van 15 tot 16 uur op woensdag 13
oktober
» gratis na verplichte inschrijving: www.ivebica.
bibliotheek.be of in de bib

Tai chi
Tai chi bevordert de gezondheid en helpt je lichamelijk en
geestelijk te ontspannen. Inge Van den Eynde introduceert
je in de beoefening. Je werkt vooral aan een correcte
lichaamshouding, een goede ademhaling en intentie.
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» donderdag 2 september, dinsdag 7 en 14 september van
9.30 tot 12 uur
» intergem. bib Niel
» 5 euro (inclusief drankje)
» verplicht inschrijven: www.ivebica.bibliotheek.be of in
de bib

Beginternet
Vrijwilligers van Rupelbib leren je in negen lessen
de basisvaardigheden van de computer, internet en
e-mail:
- werken met de muis, het toetsenbord en je eerste
stappen op internet
- hoe zoek je informatie op internet
- hoe stel je een eenvoudige mail op.
» donderdag 21 en 28 oktober, 4-18 en 25 november,
2-9-16 en 23 december van 9 tot 12 uur
» intergem. bib Hemiksem
» 9 euro (inclusief drankje)
» inschrijven: www.ivebica.be, in de bib of bij de
cultuurdienst (gemeentehuis)

» zondag 5 september van 9.30 tot 10.45 uur en
van 11 tot 12.15 uur
» tuin Heemmuseum Bysterveld, Peperstraat 48, Schelle
» 5 euro
» inschrijven verplicht: www.ivebica.be, in de bib of bij
de cultuurdienst (gemeentehuis Schelle na afspraak
op 03 871 98 24)
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Activiteiten onder voorbehoud van coronamaatregelen!

Proeven van klassieke
muziek
3rd Royal Tank Regiment
en bevrijding van
Rupelstreek
Historicus Alex Ramael geeft in samenwerking met de
Confederatie Vaderlandslievende Groeperingen Hemiksem
een boeiende lezing over de bevrijding van de Rupelstreek
en Hemiksem. Hij gaat vooral in op de bevrijdingsroute
van Normandië tot Antwerpen, over Lt.-Col. Silvertop, het
manoeuvre van Vekemans in Willebroek en Boom en de
weerstand in de Rupelgemeenten.
»
»
»
»

zondag 12 september om 10.30 uur
Sint-Bernardusabdij, Hemiksem
gratis
inschrijven verplicht: info@gilliottegelmuseum.be

Halloween in de bib
Woensdagnamiddag 27 oktober krijgen kinderen die
verkleed naar de bib komen een kleine traktatie. In
de griezelhoek kan je een foto laten nemen op een
Halloween-achtergrond. Via mail ontvang je de foto of
je haalt de afdruk later in de bib af.
» woensdag 27 oktober van 13 tot 17 uur
» intergem. bib Hemiksem
» gratis

Wil je weten hoe componisten de dageraad verklanken
en de avonden vullen met serenades? Waar haalde
Beethoven zijn inspiratie en wie trad in zijn voetsporen?
Of wilde jij altijd al op een muzikale safari gaan om een
Perzische leeuw of brombeer te spotten? In deze initiatie
komt het allemaal aan bod.
» dinsdag 7, 14 en 21 september van 19.30 tot 21.30 uur
» Academie Muziek, Woord en Dans, Nijverheidsstraat
27, Hemiksem
» 30 euro voor de reeks van drie sessies
» inschrijven verplicht: www.ivebica.be, in de bib of bij
de cultuurdienst (gemeentehuis Schelle na afspraak
op 03 871 98 24)

Leeskring
Benieuwd wat anderen aantrekt (of net niet) in een boek?
Tijdens de leeskring wissel je leeservaringen uit met
andere boekenliefhebbers. Je komt meer te weten over de
auteur, zijn of haar stijl en je ontdekt nieuwe boeken en
genres. Op www.ivebica.be staat het overzicht van welke
boeken we in het seizoen 2021-2022 bespreken.
» dinsdagen 28/9, 26/10, 30/11, 21/12/21 en 25/1/22, 22/2,
29/3, 26/4, 31/5, 21/6 van 19.30 tot 22 uur
» intergem. bib Hemiksem
» 8 euro, inwoners Hemiksem-Schelle-Niel 6 euro per
sessie
» 75 euro, inwoners Hemiksem-Schelle-Niel 55 euro voor
de reeks van 10 sessies
» inschrijven verplicht: www.ivebica.be, in de bib of bij
de cultuurdienst (gemeentehuis Schelle na afspraak
op 03 871 98 24)

Tentoonstelling Jef Struyf
In de tekeningen en schilderijen van Jef Struyf ontdek je de ziel van mensen uit de Rupelstreek
en het Scheldeland van vroeger en nu. Vaak zijn foto’s uit het einde van de 19de eeuw de
inspiratiebron. De fierheid en de open blik waarmee deze mensen ons aankijken blijft boeiend
en intrigerend.

© Zjos Meyvis

»
»
»
»
»

van 1 september 2021 tot en met 25 februari 2022
publieksmoment: zondag 12 september van 11 tot 17 uur
Academie Muziek, Woord en Dans, Nijverheidsstraat 27, Hemiksem (tijdens openingsuren)
Administratief centrum, Sint-Bernardusabdij 1, Hemiksem (tijdens openingsuren)
gratis
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© Francis Devolder

Theater Vriendinnen
We volgen Maria en Florentine vanaf hun jeugdjaren tot
ze de pensioengerechtigde leeftijd al lang voorbij zijn.
Zoals iedereen kennen ze vreugde en verdriet, succes en
tegenslagen, ruzies en verzoeningen, … Een humoristische
en ontroerende topper met Marleen Merckx en Annemarie
Picard.
»
»
»
»
»

donderdag 7 oktober om 20 uur
vrijdag 8 oktober om 14 uur
Depot Deluxe, Nijverheidsstraat 27, Hemiksem
10 euro, -26 jaar 8 euro
inschrijven verplicht: www.ivebica.be, in de bib of bij de
cultuurdienst (gemeentehuis Schelle na afspraak op
03 871 98 24)
© Shed Mojahid

Lezing
Ish Ait Hamou

‘Het moois dat we delen’ is de vierde roman van
schrijver en choreograaf Ish Ait Hamou. In deze leesclub
gaat hij dieper in op het aangrijpende verhaal van de
hoofdpersonages Soumia en Luc. Breng zeker ook jouw
vragen mee of volg gewoon het gesprek. Je steekt er zeker
iets van op.
»
»
»
»

zaterdag 9 oktober om 20 uur
Depot Deluxe, Nijverheidsstraat 27, Hemiksem
10 euro, -26 jaar 8 euro
inschrijven verplicht: www.ivebica.be, in de bib of bij
de cultuurdienst (gemeentehuis Schelle na afspraak op
03 871 98 24)

Theater-wandeling (4+)
De vos … in het bos!
Laat je mee voeren door een hongerige vos op zoek naar
een heerlijk maal. Volg met het gezin de wegwijzers in het
bos en bekijk de zes fragmenten van het theaterverhaal.
Deze episodes bekijk je gratis door de QR-code met je
smartphone te scannen.
» zaterdag 18 tot zondag 31 oktober
» Walenhoek, Boomsestraat 221,
Niel
» gratis
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Tentoonstelling
3 x Jules De Ranter
Aan de in 2019 veel te vroeg gestorven
kunstenaar Jules De Ranter wijden
IVEBICA, Kunstacademie Niel (KAN)
en de gemeenten Boom en Niel een
driedelige hommagetentoonstelling.
De Ranter legde in zijn veertigjarige
carrière als kunstenaar een mooi
artistiek parcours af. Na zijn studies
aan de Koninklijke Academie voor
Schone Kunsten in Gent kiest hij resoluut de weg
van de schilderkunst. Zijn oeuvre bestaat uit zowel
heel gestueel geschilderde doeken, uit transparante,
kleurrijke aquarellen op papier alsook uit installaties.
Op drie locaties bekijk je zijn werken gratis.
Gemeentehuis, Lombaertszaal, Antwerpsestraat 44,
Boom
Algemeen overzicht artistiek werk
» zaterdag 9 en zondag 10 oktober van 14 tot 17 uur
» maandag 11 oktober van 9 tot 16 uur
» zondag 17, 24 en 31 oktober van 14 tot 17 uur
Fabriekshal Peters en Van Mechelen, machinehal van
Flor Buggenhout, Noeveren 261, Boom
Selectie van aantal grote werken
» elke zaterdag en zondag tussen 9 oktober en 7
november van 14 tot 17 uur
» of maak een afspraak via 03 888 25 54
GO! Basisschool De Parel, zaal De Rotonde, Ridder
Berthoutlaan 5, Niel
De aquarellist en Jules als oprichter, directeur en
leerkracht van de KAN vzw
» zaterdag 6 en zondag 7 november van 14 tot 17 uur
» maandag 8 november van 10 tot 16 uur

Bib even gesloten in
oktober
In oktober schakelen de bibliotheken uit de provincie
Antwerpen over naar het eengemaakte Vlaamse
bibliotheeksysteem (EBS). Daarom sluit de bib sluit vanaf
6 oktober. Na een testperiode starten de bibliotheken één
voor één terug op. De vestigingen in Hemiksem en Niel
openen ten vroegste op 13 en ten laatste op 20 oktober
terug.
Tip voor studenten: ontleen tijdig jouw verplichte lectuur!
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Activiteiten onder voorbehoud van coronamaatregelen!

Langs koloniale sporen
In onze cultuur en instellingen dragen we – ook vaak
onbewust - een koloniaal verleden met ons mee. Judith
Elseviers, juriste, cultuurmanager en van BelgischCongolese origine, ziet de bewustwording hiervan als
voorwaarde voor een open diversiteitsdebat. Benieuwd
naar deze blinde vlek in ons (Westerse) denken? Ga dan
mee op deze boeiende fietstocht en bekijk Antwerpen door
een andere bril.
» zondag 19 september van 13.30 tot 16 uur, vertrek
Lambertmontplaats, Antwerpen
» 10 euro, inwoners Hemiksem-Schelle-Niel 8 euro
(drankje inbegrepen)
» inschrijven verplicht: www.ivebica.be, in de bib of bij de
cultuurdienst (gemeentehuis Schelle na afspraak op 03
871 98 24)

Johan Braeckman:
kritisch denken
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.
Met voorbeelden en veel humor toont hij aan dat we
minder kritisch denken dan we zelf beseffen.
»
»
»
»

dinsdag 12 oktober om 20 uur
Depot Deluxe, Nijverheidsstraat 27, Hemiksem
5 euro
inschrijven verplicht: www.ivebica.be, in de bib
of bij de cultuurdienst (gemeentehuis Schelle na
afspraak op 03 871 98 24)

Maatregelen bij IVEBICAactiviteiten
» Je moet vooraf inschrijven en tickets kopen. Er is geen
kassa ter plaatse.
» Voor heel wat activiteiten koop je tickets per bubbel.
Je zit dus samen met de houders van de tickets die in
één reservatie zijn aangekocht. Als deze regeling van
toepassing is staat het bij de activiteit aangegeven in
het ticketsysteem.
» Breng een mondmasker mee naar de activiteiten.
» Alle activiteiten zijn onder voorbehoud van eventuele
maatregelen tegen het coronavirus.
» Bij verplaatsingen of annuleringen van activiteiten
brengen we je zo snel mogelijk op de hoogte.

Infodag
Academie voor Muziek
Woord en Dans
Leer je graag een muziekinstrument bespelen maar je
weet niet welk instrument? Wil je weten hoe het voelt
om te blazen op een trombone of wil je eens een grote
contrabas bespelen? Het kan allemaal tijdens de infodag
op 11 september in de academie in Aartselaar of Hemiksem.
Welke instrumenten je waar kan proberen ontdek je op
www.academiehsn.be.
Altijd al willen acteren op een podium? Kom het zelf
ervaren want in iedereen zit dat verborgen talent dat wij
zoeken. Nieuw vanaf volgend schooljaar is het klasje dans.
Maak kennis met de juf die je al die leuke danspassen kan
leren. Misschien twijfel je nog om je in te schrijven? Je
krijgt een antwoord op al jouw vragen.
»
»
»
»

zaterdag 11 september
in Aartselaar van 9.30 tot 10.45 uur
in Hemiksem van 11 tot 12.30 uur
gratis toegang

Concert
De Nouveau
De Nouveau is een vrolijke mengeling van folk,
country en bluegrass. Met een repertoire dat eigen
nummers, traditionals en covers van recenter
werk bevat, zorgen ze voor een unieke sfeer en
vingervlugge muziek. Daarbij knipogen ze met veel
plezier naar hun roots in de Rupelstreek. Warme
stemmen en tal van instrumenten brengen je van
opzwepende, dansbare nummers tot prachtige
ballades.
»
»
»
»

zaterdag 2 oktober om 20 uur
Depot Deluxe, Nijverheidsstraat 27, Hemiksem
6 euro
inschrijven verplicht: www.ivebica.be, in de bib
of bij de cultuurdienst (gemeentehuis Schelle na
afspraak op 03 871 98 24)
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Hoogtij!
Tot 19 september tonen 23 steden en gemeenten de streek van Schelde, Durme
en Rupel op een andere manier. Benieuwd hoe water onze streek op alle vlakken
vormgeeft? Scan de QR-code op de stopplaatsen en luister naar een verhaal,
weetje of lied verbonden aan die plek. In Schelle is er een stopplaats in de
Zinkvalstraat en op de dijk.
www.hoogtijscheldevallei.be

Traptheater
De nieuwe icoonfietsroutes volgen het populaire
knooppuntennetwerk en verbinden het beste van
Vlaanderen. De Kempenroute, Schelderoute en
Kunststedenroute doorkruisen onze provincie.
Verken de route tijdens het gratis fietsevenement
Traptheater. Extra leuk door de (straat)animatie onderweg!
» zes zondagen tussen 5 september en 10 oktober, van 13
tot 18 uur
» gratis en zonder reservatie
» route en optredende artiesten op www.traptheater.be

TRAPTHEATER
beleef de Schelderoute
zondag 5 & 26 september

www.traptheater.be

Wandelzoektocht
Hemiksem
Toerisme Rupelstreek koos Hemiksem als
uitvalsbasis voor een gezellige wandelzoektocht.
Aan de hand van kleurenfoto’s los je dertig vragen
op. Als je ook de schiftingsvraag juist inschat, maak
je kans op een mooie prijs.
Deelnemen kan tot en met 17 oktober.
Een formulier (4 euro) koop je bij:
» Infokantoor Toerisme Rupelstreek, De Schorre,
Schommelei 1, Boom
» Bibliotheek Heuvelstraat 111, Hemiksem
» Bibliotheek E. Vanderveldelaan 30, Niel
» Gemeentehuis, Sint-Bernardusabdij 1, Hemiksem
» Volkshuis, Heuvelstraat 16, Hemiksem.
Het formulier bezorg je voor 30 oktober in het
infokantoor van Toerisme Rupelstreek.
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Rupelstreek op zijn
‘zondags’!
Blik op de toekomst - Hemiksem
5 september van 14 tot 16 uur
Vertrek en einde Veer Hemiksem
Een gids brengt je op anderhalf uur tot aan de abdij.
Hier kies je voor een bezoek aan het Gilliot & Roelants
Tegelmuseum of Heemmuseum. Afsluiten kan op het
terras van Zomerbar Bernaar of in het cafeetje van het
Heemmuseum.
Stroom aan het water - Schelle
3 oktober van 14 tot 16.30 uur
Vertrek en einde Interescautlaan 100
De stroom is hier gestopt maar de rivier bepaalt nog voor
een groot deel het uitzicht. Je neemt het veer naar het
Noordelijk Eiland. Dit eiland werd gecreëerd bij de aanleg
van de nieuwe zeesluis. De gids zet je 2.30 uur later terug
af aan je vertrekplaats.
Inschrijven verplicht: info@toerismerupelstreek.be met
vermelding datum wandeling en aantal personen
5 euro/deelnemer (kinderen tot 12 jaar gratis) via
overschrijving op BE82 7755 9257 7768 (tot 5 dagen voor
wandeling)
www.toerismerupelstreek.be

Zoektocht Schelle
Tot 30 september wandel je 9 km langs de groene rand
in en om Schelle terwijl je de locaties zoekt waar de foto’s
werden genomen.
Een formulier (5 euro) koop je in het gemeentehuis, de
sporthal, Taverne Ravenstein (Provinciale Steenweg
55), Brasserie 'k Eet (Parklaan 1), Restaurant
Tolhuis-Veer (Tolhuisstraat 325)
en Brouwerij Het Ganzenhof
(Steenwinkelstraat 377).
Of digitaal via de link op
www.schelle.be (rubriek
vrije tijd – sport).

BRAN DWEER ZOEKT VRIJWI LLIGERS

Brandweervrijwilliger Wendy:

‘De dankbaarheid van mensen
na een interventie is een fijn
schouderklopje.’
Girlpower bij de brandweer
Wendy De Bondt is 46 jaar en al 22 jaar brandweervrijwilligster en ambulancier voor Brandweerzone
Rivierenland. Ze woont op slechts enkele minuten van de brandweerkazerne in Willebroek.
Haar hobby’s? ‘Brandweer,’ lacht ze. ‘Voor zover je dat nog
een hobby kunt noemen, want er wordt toch vrij veel van
je verwacht. Het is intussen een uit de hand gelopen hobby
geworden.’ Naast brandweervrijwilligster zijn, houdt ze
haar conditie op pijl met airsoft en rappellen. Eigenlijk alles
dat avontuurlijk is.
Als vrouw is ze duidelijk in de minderheid in de zone. Zelf
merkt ze geen verschil. Ze voelt zichzelf ‘one of the guys’
zoals ze het zelf omschrijft. Vooroordelen over vrouwelijke
brandweervrijwilligers zijn er zeker.
‘Soms vragen mensen zich af wat zo’n ‘poppemieke’ tussen
die kerels staat te doen. Als ik zo’n blik van omstaanders
opmerk, durf ik wel eens te kijken en te knipogen. Kijk maar
eens wat dat ‘poppemieke’ allemaal kan!’
Wendy’s passie voor de brandweer begon al vroeg.
‘Van kinds af aan reed ik met mijn fiets achter een

brandweerwagen als ze op weg waren naar een
interventie.’
Ze zette op haar 24 de stap naar vrijwilliger, een keuze waar
ze na meer dan 20 jaar nog geen spijt van heeft. Mensen
helpen, daar draait het om voor haar. De brandweer is
haar tweede familie waar ze steeds op kan rekenen na een
zware interventie. De dankbaarheid die mensen hebben na
een interventie is ook altijd een fijn klopje op de schouder.
‘Het is een verslaving. De drang van erbij te willen zijn als er
een interventie is, als er mensen in nood zijn. Omdat je weet
dat je in veel gevallen het verschil kan uitmaken. Omdat je
weet dat je mensen hun pijn kan verzachten door de dingen
die je doet op interventie. Of omdat je ervoor kunt zorgen
dat ze zo min mogelijk schade hebben. Het draait eigenlijk
allemaal om mensen helpen. Daar word je zo sterk tot
aangetrokken, dat je er gewoon niet mee kan stoppen.’

Wil je ook brandweervrijwilliger worden zoals Wendy? Kijk snel op
www.brandweerzonerivierenland.be en schrijf je in voor de kennismakingsdagen.

Pakjesautomaat aan sporthal
Een pakje ophalen of verzenden wanneer het jou past? Dat kan met de My bpost-app op het
leverpunt aan de sporthal.
www.bpost.be/nl/pakjesautomaat-zonder-scherm
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JEUGD

Veldloop voor jong en oud
Tijdens de Vlaamse veldloopweek organiseren de dienst vrije tijd en de sportraad op woensdag 22
september een veldloop. De start is voorzien om 13.30 uur aan de sporthal. Deelnemen is gratis!
Inschrijven doe je voor 19 september.
Jogging
Doelgroep: kleuters en lagere school
Afstand: kleuters, eerste en tweede leerjaar 600 meter,
derde t.e.m. zesde leerjaar 800 meter
Inschrijven: bij turnleerkracht van de school
Ouders, familieleden, vrienden en leerkrachten mogen
meejoggen. Dit is geen wedstrijd maar een leuke manier
om te bewegen. Kinderen kunnen deelnemen aan de
jogging of de wedstrijd.
Scholenveldloop
Doelgroep: 6-12 jaar
Afstand: eerste en tweede leerjaar 600 meter, derde t.e.m.
zesde leerjaar lopen 800 meter
Inschrijven: bij turnleerkracht van de school
Elke deelnemer krijgt een verrassingspakket en medaille
omdat meedoen belangrijker is dan winnen. Per

leeftijdsjaar worden ook drie prijzen verloot onder de
deelnemers. De school met procentueel het meest aantal
deelnemers ontvangt de wisselbeker. De twee klassen
met procentueel het meest aantal deelnemers (leerlingen
en leerkrachten) winnen iets extra. Dus moedig je
klasgenootjes en leerkrachten aan om mee te doen!
Loopwedstrijd
Doelgroep: 12 – 99 jaar
Afstand: 3 km
Inschrijven: voor 19 september via vrijetijd@schelle.be
of bij turnleerkracht van de school
Dames en heren lopen het parcours samen.
De eerste 3 dames en eerste 3 heren winnen een prijs.
vrijetijd@schelle.be

(onder voorbehoud van corona-maatregelen)

Hoe was jouw
zomer?

Dag van de
jeugdbeweging

De dienst vrije tijd hoort
graag jouw mening over de
zomerwerking. Ideeën en
opmerkingen kan je sturen naar
vrijetijd@schelle.be.

De jeugdraad en dienst vrije tijd vieren graag de
‘Dag van de jeugdbeweging’ op 22 oktober. We
wachten nog even de coronamaatregelen af maar
we zetten deze dag zeker in de kijker.
Hou onze website en sociale media in het oog!

kinderbegeleider
bij je thuis...

Je eigen baas

MET ONDERSTEUNING VAN KOBO:
Job vol liefde & erkenning
Pedagogische betrokkenheid
Minimaal papierwerk
Uitkering bij ziekte
Onbelaste vergoeding
Opbouw pensioenrechten

KOBO ORGANISATOR GEZINSOPVANG REGIO:
Aartselaar, Boom, Hemiksem, Niel, Schelle, Rumst, Terhagen, Reet,
Willebroek, Tisselt en Blaasveld.

ZOEKT JOU!
Heb je een groot hart voor de allerkleinsten? Wil je hen de eerste
stapjes in de wereld helpen zetten? En doe je dat liefst in jouw
(t)huis? Dan is gezinsopvang vast iets voor jou. Als kinderbegeleider
vang je bij je thuis kinderen tot 3 jaar op en/of kinderen voor en na
schooltijd en tijdens schoolvakanties.

MEER WETEN?
kinderopvangkobo.be | ikwordonthaalouder.be
Contacteer ons vrijblijvend:
Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag: 9-12u, dinsdag: 13-15u30
Kerkstraat 54, 2850 Boom
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T 03 880 50 91

info@kinderopvangkobo.be

MEDIBOOM VZW – MZ: KERKSTRAAT 54, 2850 BOOM - OR 0408.540.046 - RPR ANTWERPEN

Zie toekomst in een job als

WON EN EN OMGEVI NG

Aanvraag renovatiepremie
digitaal
De Vlaamse overheid geeft een renovatiepremie
van maximum 10.000 euro als je je dak,
buitenschrijnwerk, technische installaties en de
structurele elementen van je woning grondig
renoveert.

Renovatie van woningen
Ken je iemand met een leegstaand of te renoveren
pand? Of heb je zelf zo’n woning? Dan kan het
Pandschap helpen!
Het Pandschap is een sociale onderneming die ongeschikte
woningen renoveert en er kwaliteitsvolle en betaalbare
sociale huurwoningen van maakt. Zo wordt onze gemeente
weer wat mooier! We verminderen het aantal leegstaande
panden en helpen alleenstaanden en gezinnen aan een
betaalbare huurwoning.

www.pandschap.be
0479 78 28 00

Inspraak over projecten
in jouw buurt
De Vlaamse overheid maakte een nieuw portaal
met informatie over lopende inspraakperiodes van:

» gewestelijke plannen en projecten over
omgevingsthema’s (ruimtelijke ordening, leefmilieu,
natuur, klimaat, energie, wonen of onroerend erfgoed,
water, ruilverkaveling en landinrichting)
» voorstellen van wijzigingen aan VLAREM (of het Vlaams
reglement betreffende de milieuvergunning)
» niet-Vlaamse procedures: dit zijn plannen of projecten
van andere overheden die invloed kunnen hebben op
Schelle en werden overgemaakt in het kader van grensof gewestoverschrijdende inspraak.

Op https://inspraak.omgeving.vlaanderen.be krijg je
toegang tot specifieke plannen en projecten waarover op
Vlaams niveau inspraak georganiseerd wordt. Voorlopig
vind je er enkel gewestelijke informatie. Voor de provinciale
en gemeentelijke projecten en processen moet je nog
steeds naar de gemeentelijke en provinciale websites.

Naast het aanvraagformulier op papier kan je de premie
nu ook digitaal aanvragen. Neem alvast je identiteitskaart
of meld je aan via de app ‘itsme’ en start je aanvraag op
https://formulieren-wonen.vlaanderen.be/
Weet je niet zeker wat de voorwaarden zijn of wat deze
premie inhoudt? Benieuwd of je in aanmerking komt voor
de renovatiepremie? Kom dan langs bij het EnergieK loket
op het gemeentehuis, ze beantwoorden al je vragen. Je kan
bij hen ook het aanvraagformulier op papier ontvangen.
Afspraak: energie@igean.be - 03 350 08 08

Publieksraadpleging
Bijzondere Nood- en
Interventieplan Alca
Petroleum
Van 16 september tot 15 oktober 2021 organiseert de
Gouverneur van Antwerpen een publieksraadpleging
over het nieuwe Bijzondere Nood- en Interventieplan
van Alca Petroleum. Als inwoner van Schelle kan je de
ontwerpteksten raadplegen en opmerkingen formuleren.
Alca Petroleum is een Sevesobedrijf. Dit is een
onderneming die gevaarlijke stoffen produceert, behandelt,
opslaat of vervoert. Deze stoffen kunnen ontvlambaar,
giftig of ontplofbaar zijn. België telt ongeveer 380
Sevesobedrijven (www.seveso.be).
Een Bijzonder Nood- en Interventieplan (of BNIP) is een
document dat de overheid opstelt om zich voor te bereiden
op bepaalde noodsituaties. Het plan bevat informatie
waarmee de hulpdiensten snel en doeltreffend kunnen
reageren op elk mogelijk gevaar. Een BNIP beschrijft onder
meer de mogelijke risico’s, de alarmeringsprocedures en de
beschermingsmaatregelen voor de bevolking.
De ontwerpteksten van het BNIP raadpleeg je enkel
ter plaatse en na afspraak in de kantoren van de
Federale Dienst Noodplanning van de Gouverneur
(Italiëlei 4 - Antwerpen). De raadplegingsperiode loopt
van 16 september tot 15 oktober 2021. Een afspraak
maken kan via noodplanning@fdgantwerpen.be.
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GEZON DE GEMEENTE

Oktober = borstkankermaand

Oktober is de internationale actiemaand in de strijd tegen borstkanker. 1 vrouw op 8 wordt getroffen door
borstkanker. Maar ook mannen kunnen er mee geconfronteerd worden.
‘Als je als man de diagnose borstkanker krijgt, dan zit
je met heel wat vragen,’ stelt Patrick Bastiaens van
borstkankerMAN vzw. ‘Waarom krijg ik als man een of
ander vorm van borstkanker? Dat is toch een typische
vrouwenziekte? Ben ik de enige man met borstkanker? Zijn
er artsen gespecialiseerd in borstkanker bij mannen?’
Vaak late diagnose
De gedachte dat borstkanker enkel bij vrouwen voorkomt,
is niet correct. Patrick: ‘Het is wel een ziekte die veel meer
bij vrouwen voorkomt dan bij mannen: In België zijn
er jaarlijks meer dan 10.000 vrouwen die de diagnose
te horen krijgen, tegenover slechts iets meer dan 100
mannen. Maar daar staat tegenover dat de overlevingskans
voor vrouwen groter is.
Voor mannen bestaat er geen bevolkingsonderzoek en de
meeste mannen onderzoeken hun eigen borsten nooit.
Ook de huisarts onderzoekt zelden de borsten van een
man. Gevolg: de diagnose wordt dikwijls te laat gesteld en
dat kan fataal zijn. Want zoals voor alle kankers geldt dat
de diagnose best in een zeer vroeg stadium gesteld wordt.
Zo kunnen therapieën tijdig opstarten en heeft de patiënt
maximale overlevingskansen.’

Palliatieve zorg
Bij Palliatieve Hulpverlening Antwerpen kan je
terecht met vragen en raad rond alles wat met
palliatieve zorg te maken heeft. Zij staan klaar
met een team van deskundigen waaronder
verpleegkundigen, een psycholoog en equipeartsen.
Zij hebben een coördinerende functie in de
thuiszorg bij palliatieve patiënten. Zij nemen
geen taken over van de thuisverpleegkundige,
de verzorgende of de huisarts. Ze proberen al
deze mensen net te helpen door ondersteuning,
informatie en adviezen te geven. Als er zich een
probleem voordoet, zoeken zij mee naar een
oplossing. Samenwerking met de patiënt en met
iedereen die er rond staat, is hierbij cruciaal.
Voor aanmeldingen, vragen, adviezen kan je hen
elke werkdag bereiken tussen 9 en 17.30 uur.
www.pha.be of 03 265 25 31
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Lotgenoten
In 2018 werd de vzw BorstkankerMAN opgericht door
vijf patiënten. Maar het aantal leden steeg sneller dan
gedacht. ‘Wij bezorgen elke mannelijke patiënt informatie
zodat hij maximale overlevingskansen heeft. Je kan ook
bij lotgenoten terecht met vragen. Wij informeren graag
over het bestaan van borstkanker bij mannen. Want
onwetendheid kan mensenlevens kosten,’ besluit Patrick.

www.borstkankerman.be
Lintjescampagne
Think Pink wil met de verkoop van roze lintje
enerzijds vrouwen stimuleren om zich tijdig te
laten screenen op borstkanker. Anderzijds willen ze
een emotionele steun zijn voor alle lotgenoten die
de strijd aangaan of lotgenoten herdenken die er
jammer genoeg niet meer zijn.
In oktober koop je op het onthaal van het
gemeentehuis voor 2 euro een lintje.

Gratis opleiding
reanimeren en
defibrilleren
Elke dag krijgen bijna 30 mensen in België een
hartstilstand buiten het ziekenhuis. Slechts 5 tot 10%
overleeft dit. Wordt een slachtoffer binnen de eerste 3 tot
4 minuten gereanimeerd en krijgt het een stroomstoot
toegediend met een AED (automatische externe
defibrillator), dan heeft het slachtoffer 60 tot 70%
overlevingskans.
Daarom organiseren we als ‘hartveilige gemeente’
opnieuw gratis opleidingsmomenten voor onze inwoners
samen met Rode Kruis-Vlaanderen afdeling Niel-Schelle.
Je leert vaardigheden en krijgt het vertrouwen om in te
grijpen bij een hartstilstand.
» dinsdag 16 november van 19 tot 22 uur
of woensdag 17 november van 9 tot 12 uur
» gemeentehuis, Fabiolalaan 55, Schelle
» gratis na verplichte inschrijving:
info@schelle.be - 03 871 98 28

KO R T

Proficiat

Hartelijke gelukwensen aan onze jubilarissen van
mei, juni en juli 2021.
Gouden jubileum (50 jaar gehuwd)
Jean Corthoudt en Nicole De Herdt
Robrecht De Schepper en Maria Reyniers
Pierre Vergauwen en Magda Claes
Jan Nauwelaers en Edith De Bruyn
Leon Seniow en Anne-Marie Van den Bril
Robert Brouwer en Marianne De Wachter
Constant Giebens en Maria Janssen
Bertrand Poljet en Mireille Van Pellecom
Jozef Roelands en Lucette Verhaegen
Robert Van der Aa en Elisabeth Verhoeven

Platina jubileum (70 jaar gehuwd)
Frans Verlinden en Mariette Tierens

Diamanten jubileum (60 jaar gehuwd)
Jan Brits en Elisa Bridts
Karel Sel en Liliane Stas
Laurent Asselberghs en Julia Suykens

Van harte proficiat met jullie huwelijk
Glenn De Wilde en Ellen Vullings
Felix De Keye en Valentina Baradzina
Sonne Van Dijck en Saskia Vermeulen
Dirk Bollé en Katrin Jehoulet
Diego Gyesbreghs en Kimberley Van den Broeck

Briljanten jubileum (65 jaar gehuwd)
Guillaume De Smet en Anny Jacobs
Leonard Roelandts en Maria Seeldraeyers

We publiceren enkel namen waarvoor we toelating kregen.
Je kan een geboorte of overlijden doorgeven via
onthaal@schelle.be.

Rekeningen betalen
via internet

Schrijfavond Amnesty
International

Bij Ligo kan je les volgen als je ouder bent dan 18 en weinig
schoolopleiding hebt. In deze lessen ontdek je hoe je
bankzaken via het internet kunt doen. Je leert:
- de juiste gegevens terugvinden op een factuur
- je rekeningen controleren
- betaling, domiciliëring en doorlopende opdracht
uitvoeren
- veilig online bankieren
- kennismaken met andere vormen van online betalen
(payconiq - contactloos betalen)

Maandelijks schrijft Amnesty International brieven naar
presidenten of hogere instanties van landen waar de
mensenrechten geschonden worden. Aan de hand van een
voorbeeldbrief kan je eenvoudig je stem laten horen dat de
rechten van iedere mens moeten gerespecteerd worden.

» 14 lessen op dinsdag en donderdag van 13 tot 16 uur van
14 september tot 21 december 2021
» lesplaats: Colonel Silvertopstraat 15, Boom
» de meeste cursisten betalen geen inschrijvingsgeld,
enkel een bijdrage voor lesmateriaal
» inschrijven: info@ligo-regiomechelen.be – tel. 03 888 89 66

Na succesvolle thuis-schrijfacties ben je terug welkom in
het gemeentehuis van Schelle op donderdag 21 september
en 19 oktober telkens van 18.15 tot 19 uur. Amnesty zorgt
voor papier, pennen en postzegels.

Amnesty International
Maria Van Hoofstat
0474 29 60 90

www.ligo.be

Coronafonds voor verenigingen
Het afgelopen jaar maakte het bestuur ongeveer 90.000 euro over aan Schelse verenigingen als compensatie voor de
kosten die tijdens de corona-maatregelen moesten betaald worden of voor de activiteiten die niet konden plaatsvinden.
Als verdeelsleutel werd gewerkt met het aantal leden, eigen investeringen en kosten voor het digitale werken.
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in Schelle
Onze verenigingen organiseren activiteiten die toegelaten zijn onder de geldende maatregelen. Informeer
je vooraf bij de organisator voor de correcte info. De contactgegevens vind je op www.schelle.be in de
rubriek vrije tijd - verenigingen.

SEPTEMBER
Zaterdag 4 september

Donderdag 23 september
Bingo
Taverne Ravenstein, 14.30 uur
S-Plus
 0498 29 06 42

Vogels kijken op het noordelijk eiland
(4 km)
Vertrek parking Tolhuis (Rupeldijk)
8.50 uur of veerboot 9 uur, terug om
12 uur.
 Inschrijven:
debacker-vanlinden@telenet.be
Vogelwerkgroep Rupel

Garageverkoop Schelle
Van 9 tot 17 uur
 Inschrijven:
femmasppschelle@gmail.com

Maandag 6 september

Zaterdag 25 september

Leesclub
PC De Mikman, 14 uur
OKRA
 Inschrijven: 03 334 74 31

Dinsdag 7 september

Fietsen Mechelen
Vertrek om 10 uur, PC De Mikman
Femma H. Familie
 0470 68 33 92

Donderdag 9 september
Koffiefeest
Taverne Ravenstein, 16.30 uur
S-Plus
 0498 29 06 42

Donderdag 16 september
Busreis Waterloo
Vertrek 7.30 uur
OKRA
 Inschrijven: 03 334 74 31

Dinsdag 21 september

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

Woensdag 22 september
Paul Lansu - Pax Christi
PC De Mikman, 14 uur
OKRA
 Inschrijven: 03 289 35 85

Woensdag 22 september
Creatief atelier
Zaal BBC Basket, 19 - 22 uur
Viva SVV
 03 887 38 83

Zaterdag 25 september

Fietstocht vogelrijk Scheldeland
(45 km)
Vertrek 8.50 uur, parking Tolhuis
(Rupeldijk), veerboot van 9 uur.
 Inschrijven:
info@natuurpuntrupelstreek.be

Woensdag 29 september

Tentoonstelling Congoville
(Middelheimpark)
Vertrek fiets 12 uur, auto 13 uur, PC De
Mikman
 Femma H. Familie
 0475 80 61 54

OKTOBER

Zaterdag 2 oktober

Vogels kijken op het noordelijk eiland
(4 km)
Vertrek parking Tolhuis (Rupeldijk)
8.50 uur of veerboot 9 uur, terug om
12 uur.
 Inschrijven:
debacker-vanlinden@telenet.be
Vogelwerkgroep Rupel

Dinsdag 5 oktober

Behaag ... natuurlijk: de levende tuin
Natuur.huis de Paardenstal,
Boomsestraat 221, Niel om 20 uur
Joeri Cortens geeft tips voor het
vogelvriendelijk inrichten van je tuin.
Een levende tuin waar vogels, vlinders,
wilde bijen en hommels welkom zijn.
Na de voordracht kan je een bestelling
plaatsen voor Behaag ... natuurlijk 2021.
Deelname: 2 euro
 Inschrijven:
info@natuurpuntrupelstreek.be
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6 - 16 oktober

Week van de Fair Trade
Op de vijftigste verjaardag van de
eerste wereldwinkel in België zetten
we de strijd voor eerlijke handel
nogmaals in de verf. Kom op zaterdag
9 en 16 oktober van 10 tot 16 uur langs
in de Wereldwinkel voor productacties
en, als het opnieuw mag, ook proever
tjes. Even verpozen met een glaasje
fris of een tasje warm kan op ons
fair terrasje op het grasveldje over de
Wereldwinkel.
 Info vanaf half september:
www.oxfamwereldwinkels.be

Woensdag 6 oktober

Cursus bloemschikken
Herfststuk en Halloween, zaal BBC
Basket, 19 - 22 uur
Viva SVV
 03 887 38 83

Donderdag 7 oktober
Bingo
PC De Mikman, 14 uur
OKRA
 Inschrijven: 03 887 82 03

Woensdag 13 oktober

Wandeling met gids
Vertrek 10 uur, kerk Niel aansluitend
lunch in Boekenhof
 Inschrijven:
femmasppschelle@gmail.com

Donderdag 14 oktober
Koffiefeest
Taverne Ravenstein, 16.30 uur
S-Plus
 0498 29 06 42

16 en 17 oktober

Jaarmarktcafé
Zaterdag van 10 tot 24 uur, zondag
van 10 tot 18 uur, PC De Mouterij
Met tentoonstelling van Marc
Wachters

Maandag 18 oktober

Dauwwandeling Vliet
Vertrek 6 uur, PC De Mikman
Femma H. Familie
 0475 80 61 54

UIT IN SCHELLE

Dinsdag 19 oktober

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

Woensdag 20 oktober
Creatief atelier
Zaal BBC Basket, 19 - 22 uur
Viva SVV
 03 887 38 83

Woensdag 27 oktober

Cursus bloemschikken
Droog- of rouwstuk, zaal BBC Basket,
19 - 22 uur
Viva SVV
 03 887 38 83

Donderdag 28 oktober
Bezoek Lokeren
Vertrek 7.30 uur
OKRA
 Inschrijven: 03 334 74 31

Donderdag 28 oktober
Snoepersnamiddag
Taverne Ravenstein, 14.30 uur
S-Plus
 0498 29 06 42

Donderdag 28 oktober

Fietstocht vogelrijk Scheldeland
(40 km)
Vertrek 9.30 uur, parking Tolhuis
(Rupeldijk). Meebrengen: verrekijker,
picknick en een drankje voor
onderweg.
 Inschrijven:
info@natuurpuntrupelstreek.be

WEKELIJKSE
ACTIVITEITEN
Maandag

Tai Chi
20/9, 4 en 18/10, 15 en 29/11, 13/12
PC De Mouterij, 10.30 uur, 5 euro per les
Femma Schelle Sint-Petrus en Paulus
 0496 70 62 27
Tekenen, schilderen, boetseren
Lokaal L. Vereyckenplaats 3, 13 - 16 uur
Kunstkring Schelle
 03 887 44 27

Kaarten, spellen en crea
PC De Mikman, 13.30 uur
OKRA Schelle
 03 887 60 88
Crea
27/9, 11 en 25/10 (onder voorbehoud)
PC De Mikman, 19.30 - 22 uur
Femma H. Familie
 0474 24 25 43
Wandelen
27/9, 11 en 25/10, 8 en 22/11, 6 en 20/12
Vertrek sporthal Schelle, 14 - 15 uur,
gratis
Femma Schelle Sint-Petrus & Paulus
 joke.selderslaghs@hotmail.com  0472 77 09 02

Repetitie Instap HarmonieOrkest
Taverne Ravenstein, 18.15 - 19.15 uur
Repetitie Jong HarmonieOrkest
Taverne Ravenstein, 19.30 - 21.30 uur
Koninklijk HarmonieOrkest
 0499 72 10 26
Open clubrit
Start Kattenberg, parking De Griene,
18.30 uur, 70 km
 0478 97 30 54
 www.wtc-de-beren-schelle.be

Woensdag

Repetitie HarmonieOrkest
Taverne Ravenstein, 20 - 22 uur
Koninklijk HarmonieOrkest
 0479 97 10 21

Dinsdag

Donderdag

Fietsen
Vertrek kerk St. Petrus & Paulus, 13 uur
OKRA Schelle
 03 887 13 56

Badminton (sept - juni)
Sporthal Scherpenstein, 10-12 uur
Scheve Toren
 03 887 72 34

Crea (handwerk)
PC De Mikman, Tolhuisstraat 34, 13 16 uur
Samana
 0498 374 318

Kaartprijskamp
Kantine Schelse Vissers, 14 uur
Schelse Vissers
 0475 64 25 02

Badminton (sept - juni)
Sporthal Scherpenstein, 10-12 uur
Scheve Toren
 03 887 72 34

Sport overdag
Sportcomplex Scherpenstein, 10 11 uur
Gemeentelijke Sportraad

Petanque
Abdij Hemiksem, 14 uur
OKRA Schelle
 03 887 60 88

Conditie- en gezondheidstraining
Voor 30 tot 70+ers, sporthal, 20 21 uur
Sportivo
 03 887 93 09

Geloofsgroep
Tweede dinsdag van maand, PC De
Mikman, 10 uur
OKRA Schelle
 03 289 35 85

Repetitie zangkoor
Refter Sint-Lutgardisschool, 20 - 22 uur
Zangkoor Gloria Vocalis
 03 887 39 78

Yoga
14-21/9, 5-12-19/10
PC De Mikman, 20-21.15 uur
Femma H. Familie
 0474 24 25 43

Open clubrit
Start Kattenberg, parking De Griene,
zie website voor startuur en afstand
 0478 97 30 54
 www.wtc-de-beren-schelle.be

Zondag

Conditie- en gezondheidstraining
Voor 30 tot 70+ers, sporthal, 20.30 uur
Sportivo
 03 887 93 09

Praatcafé en kaarten
PC De Mouterij, 10 - 13.30 uur
Parochiaal centrum
 03 877 07 82
Praatcafé
PC De Mikman, 10 - 13.30 uur
Parochiaal centrum
 0486 03 15 63
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PRIKBORD

Plantjesweekend
Kom op tegen Kanker
17-18-19 september

Zin om te helpen bij de verkoop in Schelle?
Geef jouw gegevens door aan
onthaal@schelle.be of tel. 03 871 98 30

Bloedinzameling
Rode Kruis
20 oktober 2021
tussen 17.30 en 20.30 uur
gemeentehuis Schelle
Afspraak maken op www.rodekruis.be/
afdeling/niel-schelle/

De actuele info over de opmaak van
het PRUP Electrabelsite vind je op
www.provincieantwerpen.be
(zoek op ‘PRUP Electrabelsite’).
Je kan er ook inschrijven op een nieuwsbrief.

Zelfstandig leven met
een beperking?
Of het nu gaat om contact leggen, moeilijke
brieven lezen, werk of een hobby zoeken, naar
de dokter gaan, hulpmiddelen aanvragen, … het
leven zit vol uitdagingen. Mobilant ondersteunt
alle mensen met een beperking.
Maak een afspraak voor een gesprek op het
gemeentehuis of online: 03 458 42 50
info@mobilant.be
www.mobilant.be

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

Aftellen naar jaarmarkt
Een nieuwe editie van de jaarmarkt staat in de startblokken. Verenigingen en het gemeentebestuur hebben
een gevuld programma klaar met activiteiten voor het weekend van 15-16-17 oktober. In oktober krijg je
een folder met het overzicht in de bus. Dit kan natuurlijk enkel plaatsvinden als de corona-maatregelen dit
toelaten.
Zaterdag 16 oktober
» opening met feestgeschut om 9 uur
» koopjesmarkt, veeprijskamp, autoshow en
straatanimatie in de Provinciale Steenweg,
Ceulemansstraat en Rupelstraat van 10 tot 13 uur
» DJ straatfestival van 15 tot 24 uur
» spetterend vuurwerk achter de nooddijk in de Renaat
Veremansstraat om 20 uur
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Zondag 17 oktober
» gocartwedstrijd vanaf 13 uur voor kinderen van 6 tot 12
jaar
Kermis op het kerkplein
Vrijdag van 15.30 tot 24 uur
Zaterdag van 10 tot 24 uur
Zondag van 13 tot 21 uur

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

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.
» 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
Tijdens de openingsuren kan je aan het onthaal zonder
afspraak terecht:
» om documenten op te halen die je telefonisch hebt
aangevraagd
» om een gft-container op te halen
» om een exemplaar te ontvangen van de afvalkalender,
het infoblad, de anti-reclamesticker, de huisdiersticker
en verschillende toeristische folders
» om gevonden voorwerpen binnen te brengen.

Politiezone Rupelstreek

Voor de meeste aangiftes kan je elke dag van 8 tot 20 uur
naar het zonecommissariaat, Jozef Van Cleemputplein
5, Boom. De politieposten in de gemeentehuizen blijven
voorlopig gesloten.
Een aantal aangiftes kan je online doen via
www.police-on-web.be: (brom)fietsdiefstal, winkeldiefstal,
beschadigingen, graffiti, alarm- of camerasysteem
registreren, slagen en verwondingen, bedreigingen,
oplichting, stalking, diefstal zonder geweld, verlies
voorwerp of document en haatmisdrijf.
Tel. 03 443 09 00 (alle dagen van 8 tot 20 uur)
Dringende politiehulp: bel 101
www.politiezonerupel.be

Data gemeente- en OCMW-raad

Vrijdag 27 augustus en donderdag 14 oktober om 20 uur
in het gemeentehuis. 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.

Blijf op de hoogte
»
»
»
»
»
»

www.schelle.be
www.hoplr.com
www.facebook.com/gemeenteschelle
www.ivebica.be
www.toerismerupelstreek.be
www.igean.be

Openingsuren gemeentehuis Diensten
op afspraak telefonisch
(ingang via Peperstraat 38) 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

Ophaling afval
Restafval: 2-9-16-23 en 30 september, 7-14-21-28 oktober
Papier en karton: 9 september en 7 oktober
GFT+ en PMD: 3-17 september, 1-15-29 oktober
Grof vuil: 03 871 98 30 - onthaal@schelle.be
Via de Recycle app krijg je alle info over de ophalingen.

Recyclagepark

Dinsdag en donderdag 9-12 uur en 13-17 uur, woensdag 1319 uur, vrijdag 13-17 uur, zaterdag 9-16 uur, gesloten op
1 oktober 2021.

Gratis juridisch advies

In het gemeentehuis kan je terecht voor gratis juridisch
advies van een advocaat op donderdag 9 en 30 september,
14 en 28 oktober en donderdag 25 november 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).

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
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