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Een stralende herfstzon bracht heel wat volk op de been tijdens  
het jaarmarktweekend. Misschien kwam jij dit poëtisch en grappig  
vliegtuigje met piloot ook wel ergens in de straten tegen?
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VO O R W O O R D

Beste Schellenaar,
Tijdens het weekend van 151617 oktober genoten we, na een 
jaar onderbreking, opnieuw van een jaarmarkt in ons dorp. 
Alle ingrediënten waren aanwezig: koopjesmarkt, kermis, 
veeprijskamp, vuurwerk, activiteiten van verenigingen, 
straatfestival, gocartrace, … een compleet verhaal voor 
jong en oud. Het herfstzonnetje lokte velen naar buiten. 
In een gezellige drukte was er terug ruimte om elkaar te 
ontmoeten. Dat deed deugd!

Duurzaamheidspact
Wie de toekomst lief heeft, moet sterk inzetten op een 
drastische vermindering van broeikasgassen en CO2
uitstoot van fossiele brandstoffen. Lokale overheden zijn 
de belangrijkste drijfveren voor de energietransitie en de 
strijd tegen klimaatverandering op het bestuursniveau dat 
het dichtst bij de burgers staat. Daarom ondertekende ons 
bestuur het Burgemeestersconvenant 2030 en het lokaal 
Klimaat en Energiepact.

In dit ruime duurzaamheidspact staat als belangrijke 
engagement om tegen 2030 de uitstoot van CO2 met ten 
minste 40% terug te dringen door een betere energie
efficiëntie en een ruimer gebruik van hernieuwbare 
energiebronnen.

Bomenteller: nieuwe aanplantingen
In Schelle zijn er heel wat duurzame initiatieven 
die stappen zetten om mee de doelstelling van het 
burgemeestersconvenant te halen. Ons bestuur heeft de 
ambitie om tegen 2024 ongeveer 20.000 bomen bijkomend 
aangeplant te krijgen. Hopelijk kan de lat nog iets hoger 
geduwd worden. Minstens 10 ha moet dan bijkomend 
bebost worden. In verhouding met de oppervlakte van onze 
gemeente is dit extreem ambitieus. We gaan er voor.

Het komende na en voorjaar is in voorbereiding met de 
aanplanting van 2 ha bos. Dit moet haalbaar zijn. Hopelijk 
kan deze groene puzzel tijdig gelegd worden. Een eerste 
geboortebos werd aangeplant in 2018. Een vervolg komt er 
dit plantseizoen voor de kinderen geboren tussen 20192020. 
De ouders brengen we nog op de hoogte.

De Vlaamse overheid roept de gemeente op minstens 0,5 m 
per inwoners haag of gevelbetuining aan te planten.  
Ook hier gaan we voor. Dit plantseizoen wordt er al meer 
dan 1 km aangeplant. De korte ketenlandbouw krijgt  
volop kansen met de uitwerking van ons voedseldorp.  
Het olifantsgras aan de Tuinlei is een ‘groen fabriekje’ dat  
25 ton CO2 per ha verwerkt.

Samen nadenken
In het kader van het burgemeestersconvenant werken we, in 
samenwerking met Avansa, een participatietraject uit. In het 
voorjaar van 2022 organiseren we denkavonden rond afval 
en voedselverspilling, groen en water, klimaatvriendelijke 
mobiliteit en lokale hernieuwbare stroom. Vier klimaat
thema’s waar we graag jouw ideeën en dromen rond 
beluisteren en verder uitwerken.

Heel wat inwoners bestelden plantgoed via ‘Behaag 
Natuurlijk’. Geef zeker via het digitale loket op onze website 
aan onze milieudienst door hoeveel nieuwe bomen jij 
hebt aangeplant. Dan nemen we dit opnemen in onze 
gemeentelijke bomenteller.

Ontharden en energie besparen
Onze concrete acties rond ontharden op diverse plaatsen 
gespreid over de gemeente zetten we verder. Naast de 
geplande projecten van de Fabiolalaan (ruim 5.000 m2), 
Clement Bolsenswijk en Poortstraat zetten we ook in op het 
ontharden van Wullebeekstraat en het openleggen van de 
Maeyebeek. De paden in de visputten willen we versmallen 
en er een waterdoorlatende ontharding aanbrengen.  
Bij nieuwe bouwprojecten moet er ruimte voor vergroening 
en wateropvang zijn.

De Vlaamse Overheid verwacht van gemeentes om hun 
eigen energieverbruik jaarlijkse te verminderen met 
2,09%. Een belangrijke stap daarbij is het uitrollen van de 
‘verledding’. In 2017 verbruikte de openbare verlichting in 
onze gemeente 444.400 kWh per jaar, tegen eind dit jaar 
staat de teller op een verbruik van 290.000 kWh. Een grote 
besparing dus van ruim 150.000 kWh!

Op de volgende plaatsen werd amberkleurige openbare LED
verlichting geplaatst: Zinkvalstraat, Kelderijlei, bovenste deel 
Tuinlei, zijstraatje van de Tuinlei, Oude Bosstraat en Hulstlei. 
Dit licht is zachter voor dieren en vooral vleermuizen houden 
hier van.

Net zoals op alle gemeentelijke gebouwen, komen er 
ook op het dak van de nieuwe BKO De Schellebel zonne
panelen. Deze panelen worden gefinancierd via onze 
burgerenergiecoöperatie Fluctus.

Vestigingspremie voor huisartsen
Onze bekommernis gaat uit naar een goede basisgezond
heidszorg met een huisarts waar je makkelijk terecht kan. 
In de hele zuidrand is er een groot tekort aan huisartsen. 
Daarom maakten we werk van een vestigingspremie van 
6500 euro voor huisartsen die in Schelle een praktijk starten. 
Deze premie wordt voorzien tot de basisnorm van 1 huisarts 
per 1.100 inwoners bereikt is.

Sneeuwtelefoon
Naar het einde van het jaar kunnen ook al de eerste 
sneeuwvlokken neerdalen. Volgens het politiereglement 
moet iedereen het voetpad en fietspad aan zijn woning 
sneeuwvrij maken. Omdat niet iedereen dit altijd kan, 
staat vanaf deze winter de sneeuwtelefoon klaar voor 
hulpbehoevende inwoners. Als lokaal bestuur vinden we het 
belangrijk om deze dienstverlening aan te bieden. Hoe dit 
praktisch werkt, ontdek je op pagina 8.

Eerstelijnszone RupeLaar bedankt vrijwilligers
Natuurlijk blijft de bestrijding van het coronavirus 
een aandachtspunt voor ons bestuur. Samen met 
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de buurgemeenten coördineren we dit binnen de 
Eerstelijnszone RupeLaar. Bij aanvang speelde de ELZ 
een leidende rol bij de organisatie van het triage en 
testcentrum aan het ziekenhuis Rivierenland in Reet.  
Die opdracht had niet kunnen volbracht worden zonder  
de inzet van de vele geëngageerde medewerkers. 

Daarnaast verleende ELZ RupeLaar met 37 vrijwilligers 
bijstand aan het federaal georganiseerd contactonderzoek 
van personen in quarantaine en isolatie. Tot slot was er  
de organisatie van het vaccinatiecentrum RupeLaar.  
Een cruciale schakel daarin was de inzet van meer dan 
600 vrijwilligers, naast de vele professionele zorgverleners. 
Het jaareinde staat in het teken van een derde prik voor 
onze 65plussers. Een welgemeende dankjewel aan alle 
betrokkenen die er mee voor zorgen dat we onze vrijheid van 
leven en bewegen terugkrijgen.

Onderhoud groen
Dit jaar was het een grote uitdaging om het groen onder 
controle te krijgen. Zoals iedereen kon opmerken zorgden 
zon en regen voor stevige groeischeuten. Onze medewerkers 
klaarden deze zware klus op het openbaar domein zonder 
het gebruik van pesticiden. Een welgemeende dankjewel!

Op naar 2022
De eindejaarsdagen komen dichterbij. In samenwerking 
met de middenstand wordt ook dit jaar LEDfeestverlichting 
aangebracht in het centrum. 

Dinsdagavond 11 januari verwelkomen we graag alle 
inwoners op de nieuwjaarsreceptie aan het gemeentehuis. 
Dan maken we tijd om samen het glas te heffen op een 
nieuw jaar!

Rob Mennes
Uw burgemeester

VO O R W O O R D
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Wil je iets melden aan de 
gemeente?
Vul dan het meldingsformulier in via het digitale 
loket op www.schelle.be. Of contacteer het onthaal 
van het gemeentehuis op 03 871 98 30.  
Jouw melding gaat naar 
de juiste dienst voor 
opvolging.

Nieuw: Babytheek
Het Huis van het Kind HemiksemNielSchelle start 
dit najaar met een Babytheek in Hemiksem. Het 
werkt als een bibliotheek maar dan voor spullen die 
een baby nodig heeft of de ouders gebruiken in de 
eerste 18 maanden.

De Babytheek maakt kwalitatieve babyspullen 
toegankelijk met een uitleensysteem. Jonge 
gezinnen die lid worden van de Babytheek kunnen 
spullen ontlenen om te testen en te gebruiken. 
Daarna geef je ze terug zodat iemand anders het 
opnieuw kan gebruiken. Naast duurzaamheid zet 
de Babytheek ook in op sociale contacten.

Vrijwilligers Babytheek
De Babytheek zoekt gedreven vrijwilligers om de 
werking te ondersteunen. Naargelang jouw zin, 
tijd en vaardigheden worden taken verdeeld zoals 
onthalen van ouders, open houden uitleendienst, 
advies geven, praatje maken over het wel en wee met 
een nieuwe baby in huis, online catalogus bijhouden, 
reserveringen en lidmaatschappen aanmaken, 
gedoneerde of aangekochte spullen sorteren, … 
Als vrijwilliger draag jij zorg voor de werking van 
de Babytheek en maak je mee het leven van jonge 
gezinnen wat makkelijker.

Draag jij graag een steentje bij aan dit duurzaam  
en sociaal project voor jonge gezinnen?  
Neem dan contact op met het Huis van het Kind:  
huisvanhetkind@hemiksem.be  0497 41 44 19
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Samen acties uitwerken voor het klimaat
We zoeken enthousiaste inwoners die mee willen nadenken over acties voor een beter klimaat. In het 
voorjaar van 2022 ben je welkom op denkavonden om het klimaatactieplan van onze gemeente voor te 
bereiden. 

Wij ondertekenden het burgemeestersconvenant 2030. 
Daarmee gaan we de uitdaging aan om tegen 2030 de 
CO2uitstoot met 40% te verminderen. Om dit doel te halen 
is er ook de hulp van de inwoners nodig. We betrekken 
iedereen dus graag bij het opstellen van een klimaatplan.

Duurzame intiatieven
In Schelle zijn al heel wat inspirerende en duurzame 
initiatieven zoals de plukboerderij, Boeren & Buren, de 
Forestree boerderij, volkstuin Aerdborg, deelwagens, 
zonnepanelen en het nieuwe project rond Voedsel+Dorp.

Dankzij deze initiatieven zetten we alvast stappen in de 
goede richting om de ambitieuze doelstelling van het 
burgemeestersconvenant te halen. Maar er is nog veel 
werk. Met concrete acties willen we daar samen iets aan 
doen. We zijn immers overtuigd dat onze inwoners veel 
ideeën hebben over hoe we aan de slag kunnen gaan.  
Die inspiratie, kennis en ervaring willen we graag 
benutten.

Denkavonden
Dit participatieproject wordt georganiseerd in samen
werking met Avansa Regio Antwerpen. Zij begeleiden  
ook andere gemeenten in gelijkaardige trajecten.  

Rond vier klimaatthema’s organiseren we vanaf februari 
2022 denkavonden. Per thema zijn er twee bijeenkomsten 
op het gemeentehuis.

Op 11 januari, tijdens de nieuwjaarsreceptie voor de 
bewoners, wordt het traject afgetrapt. Hier ontdek je bij 
een glas en een gezellige babbel alles over dit project.  
We hopen dat we veel mensen warm kunnen maken om 
mee na te denken.

  
Wil je graag op de hoogte blijven van dit project?
Bezorg jouw contactgegevens dan aan de milieudienst:
milieu@schelle.be – 03 871 98 52
www.atmosfeermakers.be

Laureatenviering Floriade
Afgelopen zomer verzorgden de 282 deelnemers aan de 51ste editie van de Floriade hun voortuin of gevel prachtig met 
bloemen en groen. Zij ontvangen een persoonlijke uitnodiging voor de prijsuitreiking op 26 november om 20 uur in het 
gemeentehuis. 

Naar goede gewoonte laat de Koninklijke Fotoclub Dafofi alle deelnemende tuintjes op het scherm schitteren. Er is een 
goed gevulde prijzenpot vanuit de gemeente en sponsorende handelaars ter waarde van 8500 euro. De resultaten staan 
vanaf 29 november op www.schelle.be.

Vier klimaatthema’s om rond na te denken
1. lokale en circulaire consumptie  

(o.a. afval en voedselverspilling)
2. groenblauwe netwerken van open ruimte tot 

kern (groen en water in de gemeente)
3. klimaatvriendelijke mobiliteit 
4. lokale hernieuwbare stroom (o.a. 

burgercoöperaties rond elektriciteit)
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D U U R Z A A M H E I D

Vallende herfstbladeren
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 plaatsten zij ongeveer 75 bladkorven in 
onze straten. Je mag deze enkel gebruiken om bladeren van 
gemeentelijke bomen te verzamelen. 

Helaas vonden we de voorbije jaren ook veel snoeiafval, 
gras en sluikstort in de manden. Daardoor neemt 
het leegmaken veel tijd in beslag en is er een hoge 
verwerkings kost. Respecteer daarom de afspraken!

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

Met minder werk, meer leven in de tuin?
Als het aan tuinarchitect Louis De Jaeger ligt laten we de 
blaadjes best liggen. ‘Momenteel gooien mensen blaadjes 
weg, maar ze beseffen niet hoe kostbaar die zijn. Blaadjes 
zijn niet alleen gratis meststof, ze houden ook bomen 
gezond. Bovendien zorgen ze voor voedsel voor vogeltjes 
wat veel duurzamer is dan vetbollen.’

Louis roept dan ook op om in de afgevallen bladeren te 
spelen, in plaats van ze weg te blazen. ‘Je doet meer kwaad 
dan goed door blaadjes te ruimen. Zelfs je gazon kan er 
tegen, zolang het geen pakken worden. Mensen kopen 
meststoffen voor hun tuin en importeren compost, terwijl 
dit gratis van de bomen valt. De blaadjes zullen heel de 
winter verteren en vormen een natuurlijke sponslaag die 
het water beter vasthoudt. Zo heb je in de lente en zomer 
mooiere planten en een goedkopere waterrekening.’

Plaats een regenwaterton
Gebruik het regenwater voor je tuin 
en het schoonmaken van je wagen 
of fiets. Regenwater is zacht en goed 
voor je planten, bovendien bespaar je 
zo op drinkbaar kraantjeswater.  
Via IGEAN koop je een regenton van 
goede kwaliteit aan een voordelige prijs.

 
www.igean.be/regenwatertonnen

TIP
Bij aankoop en plaatsing voorziet de gemeente  
een subsidie van maximaal 30 euro.
Reglement op www.schelle.be (zoek op regenwaterton).

Groepsaankoop 
spouwmuurisolatie
Spouwmuurisolatie doet het comfort in je woning 
gevoelig stijgen en je energiefactuur dalen.  
Wie beschikt over geschikte spouwen kan deze 
relatief eenvoudig na-isoleren. 

Je kan vrijblijvend inschrijven voor de groepsaankoop die 
we samen met het EnergieKhuis organiseren. Een expert 
komt gratis jouw spouwmuren grondig inspecteren. Enkel 
wanneer er 100% zekerheid is over de geschiktheid van de 
spouw maakt de aannemer een offerte op. Daarna beslis jij 
om de werken al dan niet te laten uitvoeren.

Je bent zeker over een kwalitatieve uitvoering door een 
gecertificeerde aannemer. Bovendien krijg je een voordelige 
prijs door de groepsaankoop. Deze relatief goedkope 
maatregel verdient zichzelf op minder dan 5 jaar terug,  
ook dankzij de premie spouwmuurisolatie van Fluvius  
(5 euro per m2).

 
Inschrijven: www.igean.be/spouwmuur

Hoe gezond is jouw grond?
De Grote Grondvraag geeft alle grondeigenaars in Vlaanderen de kans om te controleren of hun grond mogelijk vervuild 
is en eventueel gesaneerd moet worden. Tegen 2028 moeten alle Vlaamse risicogronden onderzocht zijn en tegen 2036 
moeten alle (historisch) verontreinigde gronden minstens in sanering zijn. 

Vul jouw adres in op de website en je ziet of de grond een risicogrond is. Als dat het geval is, geeft OVAM stap voor stap 
aan wat je moet doen. Ook als je onterecht als risicogrond genoteerd staat, is het belangrijk dit recht te zetten. 

 
 www.degrotegrondvraag.be
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Conformiteitsattest bij 
huurwoning
Een kwaliteitsvol woningpatrimonium is belangrijk.  
Met de ‘verordening conformiteitsattesten’ onderzoekt de 
gemeente gefaseerd alle huurwoningen, beginnend bij 
woningen ouder dan 40 jaar. Een eigenaar ontvangt een 
uitnodiging om een conformiteitsattest aan te vragen bij 
elke nieuwe inhuring.

Het conformiteitsattest is een garantie dat de huurwoning, 
op het moment van het onderzoek ter plaatse, aan de 
minimale normen inzake veiligheid, gezondheid en 
kwaliteit voldoet. Het conformiteitsattest vermeldt ook het 
maximaal aantal personen dat in de woning mag wonen.

Een verhuurder kan dit attest aanvragen via de website 
van Igean (zoek op conformiteitsattest). Een controleur 
onderzoekt dan of de woning voldoet aan de minimale 
normen van de Vlaamse Codex Wonen. Ook checkt men 
de aanwezigheid van rookmelders, anders krijg je geen 
conformiteitsattest. Wanneer de woning minder dan zeven 
gebreken heeft in categorie 1, levert de burgemeester het 
conformiteitsattest af.

Gratis infosessie
 » dinsdag 7 december om 19.30 uur 
 » inschrijven:  

www.igean.be/form/infoavondverordeningCA

Inzameling asbest
Op het recyclagepark of via de ophaling aan huis kan 
je enkel terecht met hechtgebonden asbest. Niet
hechtgebonden asbest moet je altijd een erkende 
asbestverwijderaar inschakelen.

Via Igean koop of huur je voordelig plaatzakken, bigbags en 
containers om hechtgebonden asbestafval in te zamelen. 
Daarnaast krijg je gratis twee sets met persoonlijk 
beschermings materiaal en een infobrochure met tips hoe 
je asbest veilig kan verwijderen.

 
www.igean.be/asbest

Vraag digitaal renovatiepremie aan
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. 

Naast het aanvraagformulier op papier kan 
je de premie ook digitaal aanvragen. Neem je 

identiteitskaart of meld je aan via de app ‘itsme’ en 
start je aanvraag op  
https://formulierenwonen.vlaanderen.be/

 
energie@igean.be  03 350 08 08

Gratis energie en renovatieadvies
Wil je je energiefactuur verlagen? Of staan er 
renovatiewerken op de planning? De medewerkers van het 
EnergieK loket geven onafhankelijk advies en begeleiding 
op maat. Samen bekijken jullie welke technieken en 
normen geschikt zijn voor jouw bouw of renovatieproject.

Er is een maandelijkse zitdag op het gemeentehuis van 
Schelle. Na afspraak kan je bij hen terecht op dinsdagen  
23 november en 21 december tussen 9 en 12 uur.

Maak een afspraak:
 » telefonisch elke werkdag tussen 8.30 en 16 uur op  

tel. 03 350 08 08
 » via mail naar energie@igean.be met daarin de 

momenten waarop je beschikbaar bent
 » www.igean.be/energiekloket



Inname openbaar domein bij verhuis, levering, 
container of werken
Wat?
Voor je verhuis, verbouwing of levering heb je soms ruimte 
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.

Hoe?
Je vraagt op onze website via het EagleBEplatform 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.

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

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

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

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

Een evenement aanvragen? 
Dat doe je via EagleBe
Een evenement of activiteit organiseren vraagt een goede voorbereiding en planning. Ben je wel in 
orde met de wetgeving en het politiereglement? Wat moet je doen om met de algemene veiligheid, 
brandveiligheid, verzekeringen, … in orde te zijn? Vanaf 1 oktober lopen alle aanvragen in de 
Rupelgemeenten via EagleBe.

Door een aanvraag in te dienen via het digitale 
evenementenloket, krijg je een uitgebreid overzicht van 
je taken en verplichtingen als organisator. Als je voldoet 
aan alle verplichtingen, ontvang je van de gemeente een 
toelating. Door je aanvraag kunnen we ook nagaan of je 
activiteit niet gehinderd wordt door andere evenementen, 
wegwerkzaamheden of andere werken en verbouwingen.

Wanneer heb je een toelating nodig?
Je hebt voor jouw evenement een toelating nodig als:
 » jouw evenement plaatsvindt op openbaar domein 

(naast de openbare weg zijn dat ook openbare plaatsen 
die voor het publiek toegankelijk zijn zoals parken, 
parkings of pleinen)

 » je op privaat domein (zowel binnen als buiten) een fuif 
of muziekoptreden organiseert dat publiek toegankelijk 
is (al dan niet met toegangsgeld).

Wanneer aanvraag indienen?
Voor grotere evenementen (meer dan 800 bezoekers)  
moet de aanvraag minstens 90 dagen vooraf gebeuren.
Voor kleinere activiteiten of evenementen (zoals 
buurtfeesten) is de termijn 30 dagen.

Dien jouw aanvraag dus tijdig in! Evenementen die te laat 
aangevraagd worden, kunnen niet meer behandeld en dus 
ook niet vergund worden.

Hoe verloopt de aanvraag?
1. Maak een account aan via EagleBe.  

(link op www.schelle.be – evenement aanvragen) 
Dat heeft heel wat voordelen: Je moet niet bij elke 
aanvraag alle contactgegevens opnieuw ingeven.  
Je kan in EagleBe een deel van de aanvraag invullen 
en later verder aanvullen. Je kan ook steeds nagaan in 
welke stap jouw aanvraag zich bevindt. En je kan een 
eerdere aanvraag kopiëren om ze opnieuw te gebruiken 
bij de volgende editie van je evenement.

2. Dien via het evenementenloket van EagleBe je aanvraag 
in.

3. De gemeente behandelt jouw aanvraag, verzamelt de 
nodige adviezen van de betrokken diensten en brengt je 
op de hoogte van de beslissing.
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Nieuw: sneeuwtelefoon
Vanaf deze winter staat de ‘sneeuwtelefoon’ klaar voor 
inwoners die hulpbehoevend zijn door ouderdom, ziekte of 
een handicap en geen hulp kunnen inroepen van buren of 
familie om hun stoep sneeuwvrij te maken.

Schrijf je in
Vul het formulier op onze website in of kom langs op 
het gemeentehuis. Er is geen beperking qua leeftijd. Er 
wordt wel een doktersattest gevraagd om de beperkte 
zelfredzaamheid of mobiliteit vast te stellen. 

Het sneeuwruimen gebeurt door medewerkers van de 
gemeente. Zij maken een strook op het voetpad en een 
pad van de voordeur naar de stoep vrij. De vergoeding is 

drie euro per lopende meter en wordt gefactureerd via 
overschrijving.

Sneeuw en nog niet ingeschreven? 
Geen probleem, dan bel je naar het onthaal van het 
gemeentehuis en maken we jouw aanvraag in orde.  
Binnen de 14 dagen breng je dan het doktersattest binnen. 
Als de aanvraag niet voldoet aan de voorwaarden wordt 
een kostprijs van 75 euro aangerekend.

 
Onthaal gemeentehuis: 03 871 98 30  
(werkdagen van 8.30 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur)
Reglement en aanvraagformulier op www.schelle.be

Ophaling kerstbomen
De medewerkers van de technische dienst halen 
op donderdag 6 januari 2022 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.

GFTcontainer nodig?
Via het onthaal van het gemeentehuis kan je 
een gratis of extra GFTcontainer aanvragen. Elk 
adres heeft recht op 1 gratis GFTcontainer (groot 
of klein). Je kan ook een extra 
exemplaar aankopen. Een klein 
formaat kost 21 euro, de grote 
container koop je voor 32 euro 
aan.

Een kapotte GFTcontainer breng 
je binnen op het recyclagepark. 
Je ontvangt een bewijs waarmee 
je op het onthaal van het 
gemeentehuis gratis een nieuwe 
afhaalt.

Ophaling grof vuil
De gemeente kan grof vuil ophalen dat je zelf niet naar het 
recyclagepark kan brengen. Bekijk eerst of het materiaal 
nog herbruikbaar is. Kringloopwinkel Ecoso Schelle haalt 
gratis herbruikbaar materiaal op (tel. 03 866 17 07).

De ophaling door de gemeente gebeurt op woensdag.  
Je kan tot uiterlijk dinsdagmiddag 12 uur inschrijven voor 
ophaling de dag erna via onthaal@schelle.be of  
tel. 03 871 98 30.

De ophaling gebeurt tegen een vooraf bepaalde kostprijs 
in functie van de aard en het volume van de aangeboden 
fractie:
 » gemengd afval: € 30 per 1/2 m2

 » gesorteerd afval: € 10 per 1/2 m2

 » snoeihout: € 5 m2

Wat kan: aardewerk, gewapend glas, glasvezel, glaswol, 
golfplaat, hout, piepschuim vervuild, kasten, linoleum, 
matrassen, matten, vezelplaat, vinyl (vloerbedekking), 
vloerbedekking.

Proefproject PMD 
recyclagepark
Tot 1 december 2021 kan je op het recyclagepark 
van Schelle PMD los of in een andere plastic zak in 
de PMDcontainer gooien. Na deze proefperiode 
evalueert Igean met de gemeente of deze 
werkwijze kan blijven of dat men PMD enkel in een 
blauwe PMDzak zal toelaten.

Wij rekenen op jullie medewerking om op een 
correcte wijze het pmdafval aan te bieden op het 
recyclagepark!
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Laatste plaatsen voor 
kampen herfstvakantie
Neem van 2 tot en met 5 november deel aan:
 » 3 tot en met 5 jaar: beestenboel
 » 6 tot en met 12 jaar: omnisport
 » 8 tot en met 15 jaar: vechtsportkamp
 » 6 tot en met 10 jaar: zwem en omnisportkamp

 
Inschrijven via www.schelle.be  startpagina link 
‘inschrijven’

Kampen in kerstvakantie
Danskamp
Ben je al een ervaren danser of vind je het gewoon leuk om 
de beentjes eens los te schudden? Alle kinderen van 6 tot 
en met 12 jaar die in Schelle of Hemiksem wonen of naar 
school gaan zijn welkom.

 » maandag 3 t.e.m. vrijdag 7 januari van 9 tot 16 uur 
(opvang 89 uur en 1617 uur)

 » Depot Deluxe, Nijverheidstraat 27, Hemiksem
 » 50 euro
 » inschrijven via Ischool van gemeente Hemiksem

Adventure wintereditie
Skiën of snowboarden, schaatsen, VR games, lasershoot, 
… elke dag staan er spannende activiteiten op het 
programma voor de 9 t.e.m. 14 jarigen. Op vier van de vijf 
dagen ga je ook op uitstap.

 » maandag 3 t.e.m. vrijdag 7 januari van 9 tot 16 uur 
(opvang 89 uur en 1616.30 uur)

 » Braxhal, Kapelstraat 145, Boom
 » 150 euro (inwoners Schelle, Niel, Rumst, Boom en 

Willebroek )  185 euro (nietinwoners)
 » inschrijven via Ischool gemeente Schelle

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 2022 je aanvraag 
binnen op de dienst vrije tijd (Sportcomplex 
Scherpenstein).

Oudejaarsnachtbus
Ook tijdens oudejaarsnacht brengen de 
chauffeurs van De Lijn je veilig naar je 
bestemming en weer thuis. In de provincie 
Antwerpen blijven zeven tramlijnen en 
éénentwintig buslijnen de hele nacht rijden.

Info over gratis ticket voor inwoners van Schelle, 
dienstregeling en reiswegen ontdek je vanaf 
begin december via www.delijn.be/oudejaar en 
www.schelle.be.

Vacature jeugdraad
Ben jij geëngageerd om iets te betekenen voor de jeugd 
van Schelle? Zin om mee na te denken over initiatieven? 
Doe je graag wat ervaring op in het leiden van een 
vergadering? Dan is de jeugdraad van Schelle misschien 
wel iets voor jou! We zoeken namelijk een nieuwe 
voorzitter, ondervoorzitter en penningmeester.

 
www.schelle.be (zoek op jeugdraad)

Luiers over?
De aankoop van luiers neemt een grote hap uit het budget 
van kwetsbare gezinnen met jonge kinderen. Heb jij nog 
luiers op overschot die je niet meer nodig hebt? Breng ze 
dan binnen in één van de pamperboxen die in Hemiksem, 
Niel en Schelle staan. Je kan de Pamperbank ook steunen 
door luiers aan te kopen en deze af te geven aan het 
onthaal van het gemeentehuis.

Locaties pamperbank in Schelle
Gemeentehuis  GBS De Klim   
BKO De Schellebel  Kringwinkel Ecoso

De ingezamelde luiers worden per maat gesorteerd en in 
pakketten van 25 luiers voor 1 euro via de Welzijnsschakels 
verkocht aan gezinnen uit kansengroepen.

Met de Pamperbank wil het ‘Huis van 
het Kind’ samen met Welzijnsschakels 
verspilling tegengaan en bijdragen aan 
de bestrijding van kinderarmoede.
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Week van de smaak
Proeverij
In de Week van de Smaak verwennen we bezoekers graag 
met een proeverij in de bib. Ook dit jaar besteden we extra 
aandacht aan gezonde voeding en gewoontes. Kom zeker 
tijdig langs want op is op! Voor kinderen is er tot 16.30 uur 
een knutselactiviteit. De winnaar trakteren we nog op een 
kleine verrassing.
 » woensdag 24 november van 14 tot 17 uur
 » intergem. bibliotheek, vestiging Hemiksem, Heuvelstraat 111

Workshop
Ongedwongen samen genieten en delen van kleine 
hapjes is altijd fijn en al zeker als ze uit de wereldkeuken 
komen. We maken leuke tapas. Snel klaar, makkelijk, leuk, 
verrassend, weinig afwas… maar vooral om duimen en 
vingers af te likken!
 » woensdag 24 november van 19.30 tot 21.30 uur
 » intergem. bibliotheek, vestiging Niel, E. Vanderveldelaan 30

Leren programmeren
De vrijwilligers van Coderdojo brengen op 28 
november en 18 december jongeren van 7 tot 18 jaar 
de beginselen van het programmeren bij. Zij leren 
websites, apps en games maken. Geen voorkennis 
nodig, wel een pc en internetverbinding. 12jarigen 
worden best bijgestaan door een ouder.

Deelnemen is gratis na verplichte inschrijving: 
https://hemiksem.coderdojobelgium.be

Phishing
Phishing is online oplichting door valse emails, 
websites of berichten. Maar hoe herken je die? 
Je krijgt van het Rupelbibteam tips om beter te 
beoordelen of je een bericht kan vertrouwen.

 » dinsdag 7 december van 9 tot 12 uur
 » intergem. bibliotheek, vestiging Hemiksem, 

Heuvelstraat 111
 » 3 euro (met drankje)
 » inschrijven verplicht: www.ivebica.bibliotheek.be 

of in de bib

Concert B-Five
The soule of heaven
BFive is een internationaal blokfluitkwintet dat de 
consortmuziek uit de renaissanceperiode centraal 
zet. Annemarie Peeters vergezelt de muzikanten 
met een lezing van haar kortverhaal ‘Naar huis’. 
Daarin liet ze zich inspireren door de muziek en de 
bijzondere vaderzoonrelatie van de Ferrabosco’s.
 » zaterdag 13 november om 20 uur
 » SintPetrusenPauluskerk, Schelle 
 » 10 euro
 » inschrijven verplicht: www.ivebica.be, in de bib 

of bij de cultuurdienst (gemeentehuis Schelle 
na afspraak op 03 871 98 24)

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 hommagetentoonstelling. 
De toegang is gratis.

Selectie van aantal grote werken
 » Fabriekshal Peters en Van Mechelen, machinehal van 

Flor Buggenhout, Noeveren 261, Boom
 » elke zaterdag en zondag tot 7 november van 14 tot 17 uur
 » of maak een afspraak via 03 888 25 54

 
De aquarellist en Jules als oprichter, directeur en 
leerkracht van de KAN vzw
 » GO! Basisschool De Parel, De Rotonde, Ridder 

Berthoutlaan 5, Niel
 » zaterdag 6 en zondag 7 november van 14 tot 17 uur
 » maandag 8 november van 10 tot 16 uur
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Voorlezen aan kinderen
De Rupelbibvoorlezers nemen kinderen van 3 tot 7 jaar 
mee in de spannende wereld van het prentenboek. Daarna 
is er een gezellig knutselmoment. Elke keer krijg je een 
stempel en na vijf keer verdien je een geschenkje.

Door de beperkte plaatsjes in de bib kan je ook digitaal deel
nemen met bijhorend knutselpakket. 

 » intergem. bib Hemiksem van 15 tot 16 uur op woensdag 
17 november, 1 en 15 december 

 » intergem. bib Niel van 15 tot 16 uur op woensdag 10 
november en 8 december 

 » gratis na verplichte inschrijving:  
www.ivebica.bibliotheek.be of in de bib 

Online winkelen
Vrijwilligers van het Rupelbibteam geven tips bij 
de aanschaf van een product via internet. In een 
demowebwinkel oefen je online aankopen en 
betalen.
 » dinsdag 21 december van 9 tot 12 uur
 » intergem. bibliotheek, vestiging Hemiksem, 

Heuvelstraat 111
 » 3 euro (inclusief drankje) 
 » inschrijven verplicht:  

www.ivebica.bibliotheek.be of in de bib 

Sluitingsdata bibliotheek
De vestigingen in Hemiksem en Niel zijn gesloten:
 » van 23 tot en met 26 december 2021
 » van 30 december 2021 tot en met 2 januari 2022

De bibliotheken schakelden over naar het nieuwe 
systeem Wise. Je kan nu, naast de oude bibpas,  
ook je identiteitskaart als bibliotheekpas gebruiken.

Concert Stokman & Vos 
Mooie meisjes
Het sopranenduo Astrid 
Stockman en Liesbeth 
Devos brengen een 
ode aan alle meisjes, 
bezongen in de mooiste 
liedjes uit vervlogen 
tijden. Samen met Stijn 
Bettens op de accordeon 
trakteren ze het publiek 
op hun favoriete meezingers.

 » donderdag 25 november, 15 en 20 uur
 » Depot Deluxe, Hemiksem
 » 10 euro
 » inschrijven verplicht: www.ivebica.be, in de bib of bij de 

cultuurdienst (gemeentehuis Schelle na afspraak op  
03 871 98 24)

Leeskring
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. 
 » dinsdagen 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, vestiging Hemiksem, Heuvelstraat 111
 » 8 euro, inwoners HemiksemSchelleNiel 6 euro per sessie
 » inschrijven verplicht: www.ivebica.be, in de bib of bij de 

cultuurdienst (gemeentehuis Schelle na afspraak op  
03 871 98 24)

Concerten bij de Academie 
voor Muziek Woord en Dans
Lerarenconcert: De Reuzenperzik
De leerkrachten van de Academie verwennen jullie 
met een smaakvol concert in samenwerking 
met de vrijwilligers van 11.11.11. Een 
familievoorstelling naar het verhaal ‘De 
Reuzenperzik’. Jong en oud zullen zeker 
in de wolken zijn na dit concert!
 » woensdag 10 november, 19 uur
 » Depot Deluxe, Hemiksem
 » 5 euro (+12j), 3 euro (12j), gratis (6j)
 » tickets: www.academiehsn.be

Sintconcert
Ook dit jaar zijn er alleen maar flinke kinderen 
in de academie. Daarom komt de Sint naar een 
fantastisch concert luisteren door al die lieve 
kindjes van de Academie.
 » woensdag 1 december, 17.30 uur
 » Depot Deluxe, Hemiksem
 » gratis

Kerstconcert
Kom zaterdag 18 december naar de kerstmarkt in 
Aartselaar en laat je door leerlingen helemaal in de 
sfeer brengen van ‘Jingle bells’ tot ‘Merry Christmas’. 
Gratis toegang.
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Wandeling van het jaar
Steenbakkerstunnels herontdekt
Industrieel erfgoed zoals je dat nergens in Vlaanderen 
vindt. Maar ook natuur, graffitikunst, magische trollen en 
karaktervolle horeca. Dat is samen ‘Steenbakkerstunnels 
herontdekt’ in Boom, Niel en Rumst. Door wandelaars 
verkozen tot wandeling van het jaar in de wedstrijd van 
Toerisme Provincie Antwerpen! 

Een boeiende wandelroute en verrassende daguitstap  
in de Rupelstreek. De wandelbrochure ontdek je op  
www.toerismerupelstreek.be.

TIP
Wist je dat je deze wandeling ook met gids kan doen? 

Nieuwe brug verbindt dorpskern 
Schelle met abdij Hemiksem
In 2022 wandel of fiets je veilig van het dorpshart van Schelle naar de abdijsite in Hemiksem over een 
gloednieuwe brug. De voorbereidende werken zijn gestart. De brug is een realisatie van de gemeenten 
Hemiksem en Schelle samen met Stichting Kempens Landschap. Ook de Vlaamse Landmaatschappij en de 
provincie Antwerpen steunen het project. 

In de zuidvleugel van de abdij van Hemiksem neemt 
binnen enkele jaren een nieuwe intergemeentelijke 
bibliotheek en cultuurbelevingscentrum zijn intrek. 
Cultuurliefhebbers die vanuit Niel en Schelle naar de abdij 
komen, kunnen dan de nieuwe verbindingsbrug gebruiken. 

De stalen constructie leidt je over de vlietvallei. Aan de 
oever in Schelle steunt de brug op de betonnen sokkel 
van de kranen van de vroegere scheepswerf. In Hemiksem 
wordt een nieuw betonnen landhoofd gebouwd. De 
boogbrug overspant maar liefst 42 meter en wordt 
opgebouwd met duurzaam en onderhoudsvrij cortenstaal.

De brug wordt ook een verlengde van het nieuwe 
dorpshart van Schelle en past in de plannen voor de 

herinrichting van het kerkplein en de vlietvallei. Bij de 
aanleg wordt er trouwens rekening gehouden met de 
aanwezige fauna en flora. Zo worden geen zware werken 
uitgevoerd tijdens het broedseizoen, krijgt de brug geen 
verlichting en worden

Griezeltocht
Zin in een leuke, griezelige gezinsactiviteit rond 
Halloween? Doe dan tot 7 november mee aan de 
Grote Griezeltelling! Hang een griezelkleurplaat 
uit en ga zelf ook op griezeltocht. Tel onderweg op 
je wandeling met de griezelkaart de vampieren, 
skeletten, pompoenen, heksen, spinnen, … en maak 
kans op een leuke prijs!

Je vindt de kleurplaten en griezelkaarten via 
www.schelle.be. Een exemplaar afhalen kan 
ook in Sportcomplex Scherpenstein of op het 
gemeentehuis.

Als je te snel rijdt,  
zie je minder
Onvoorziene wegenwerken, een koerier die plots stopt 
in het midden van de weg, een uitwijkende fietser of 
een bal waar zeker en vast nog een kind achteraan komt. 
In het verkeer kom je vaak ogen tekort. Als je je aan de 
snelheidslimiet houdt, kan je alles op tijd zien en heb je 
nog genoeg tijd om veilig te reageren, ook in onverwachte 
situaties. De snelheidslimiet is de 
veiligheidslimiet. 

Beloof om je aan de snelheids
limiet te houden op  
www.beloofd.be.



PG 12  •  I N FOSC H ELLE NOVEMB ER   DEC EMB ER 2021 I N FOSC H ELLE NOVEMB ER   DEC EMB ER 2021  •  PG 13

G E ZO N D E  G E M E E N T E

Kom jij in aanmerking voor een 
derde prik?
Het vaccinatiecentrum Rupelaar blijft inzetten op een zo goed mogelijke bescherming tegen het 
coronavirus. Iedereen die uitgenodigd wordt voor een derde prik kan terecht in het vaccinatiecentrum 
(Landbouwstraat 145 – Niel).

Een beperkt aantal mensen met onderliggende 
aandoeningen en alle 85plussers werden uitgenodigd en 
kregen hun derde prik. Alle bewoners van woonzorgcentra 
in onze regio kregen hun derde prik half oktober.

Mensen ouder dan 65 worden begin november uit ge
nodigd voor een booster prik. Je krijgt een booster prik 
vanaf 4 maanden na je laatste prik met J&J of Astra Zeneca 
en 6 maanden na je prik Pfizer of Moderna.

Enkel volledig gevaccineerden uit de eerste vaccinatie
campagne komen aan de beurt. Miste je 1 of beide prikken, 
dan krijg je geen uitnodiging voor een derde prik of booster 
vaccin.

Kinderen die voor eind december 12 jaar worden, krijgen 
nog een uitnodiging om gevaccineerd te worden in het 
vaccinatiecentrum. 

 
www.vaccinatiecentrumrupelaar.be

Beweegplan op maat
Een Bewegen Op Verwijzingcoach helpt mensen die 
te weinig bewegen graag op weg. Samen maak je een 
beweegplan op maat dat rekening houdt met jouw 
gezondheidsrisico. 

Je kan rekenen op maximum 7 uur individuele begeleiding. 
Voor een individuele sessie betaal je 5 euro per kwartier, 
voor een groepssessie 1 euro per kwartier. Wie recht heeft 
verhoogde tegemoetkoming, krijgt een extra korting.

 
schelle@bewegenopverwijzing.be  
0499 31 76 44

Vestigingspremie  
voor huisartsen
Er is een acuut tekort aan huisartsen. Dit probleem gaat 
ruimer dan onze gemeente. Zowat heel de Zuidrand is een 
zogenaamde ‘prioritaire zone’, een zone waar nood is aan 
huisartsen. 

Om huisartsen een duwtje in de rug te geven bij af
wegingen voor een vestigingsplaats is er een gemeentelijke 
premie van 6.500 euro. Die is er voor elke huisarts die 
uitsluitend in Schelle een praktijk opstart of in een 
collectief van huisartsen in Schelle instapt. De huisarts 
verbindt zich ertoe om de praktijk minstens tien jaar in 
Schelle uit te oefenen. De premie wordt voorzien totdat de 
basisnorm van 1 huisarts per 1.100 inwoners is bereikt.

 
www.schelle.be (zoek op huisarts)

Gezinssport: ouder en kind samen aan het sporten
In het najaar biedt de dienst vrije tijd drie activiteiten aan 
om met je (klein)kind samen te proberen.

 
www.schelle.be ( jeugd) 
vrijetijd@schelle.be

 » yoga voor 25 jarigen: 30 euro per duo voor 5 lessen 
(sociaal tarief 50%), sporthal Schelle op  
31/10  7/11  21/11  28/11  12/12 om 8.30 uur voor 23 jaar  
en 9.30 uur voor 4  5 jaar

 » padel voor 611 jarigen: in Willebroek, data nog niet 
gekend

 » mountainbike voor 1215 jarigen: 50 euro per duo voor  
4 lessen (sociaal tarief 50%), Acacialaan 8, Boom op 
71428/11 en 5/12 van 9 tot 12 uur
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Proficiat
Hartelijke gelukwensen aan onze jubilarissen van augustus, september en oktober 2021.

50
GOUDEN JUBILEUM 

Camiel Apers en Godelieve Blancquaert
René Vervliet en Irene Callaerts

Michaël Maerckaert en Emillia Claes
Theofiel Maes en Mathilde De Kever
François Vercammen en Lydia Raets

Sallam BenKabbach en Mariette Van Dyck

60
DIAMANTEN JUBILEUM

Walther Van den Bossche en Jeanne Pauwels

We publiceren enkel namen waarvoor we  
toelating kregen. Je kan een geboorte of overlijden 

doorgeven via onthaal@schelle.be.

65
BRILJANTEN JUBILEUM

Armand Van Geyt en Emilienne Serrien
Albert Lemmens en Paula De Weerdt

Huwelijk
van harte proficiat

Kevin Charlet en Christel De Candt
Jeffrey Claessens en Ingrid Muller 

Jari Andries en Laura Smits 
Tim De Winter en Sandra Rens 

Tim Van Doorslaer en Ilse Boydens 
Andreas Jordens en Louise Scholiers 

Roy Rillaerts en Daisy Janssens 
Jasper Coopman en Annelies Janssens 

Maurier Schraepen en Karen Gielis 
Kevin De Meyer en Virginia Van Goethem 

Kevin Deekens en Lieselot De Cock 
Aldo Van den Bundere en Katie Van Coninckxloey 

Bas Rombaut en Kelly Hellemans 

Provincie start met het ruimen van haar waterlopen
In onze gemeente onderhoudt de provincie Antwerpen de Wullebeek, Maeyebeek en Kloosterbeek.  
Elk najaar, van september tot december, maait ze de overtollige vegetatie en worden zwerfvuil en  
andere hindernissen verwijderd.

Door de klimaatverandering, maar ook door de aan
houden  de verstedelijking en bijkomende verharding, 
krijgen waterlopen steeds meer water te verwerken in 
tijden van hevige regenval. De vlotte doorstroming van de 
waterlopen is dan cruciaal. Maar door een te snelle afvoer 
raakt de bedding stroomafwaarts snel vol en stijgt de kans 
dat de waterloop buiten haar oevers treedt. Anderzijds 
treden steeds langere periodes van droogte op wat nefast 
is voor landbouw en natuur. Daarvoor is het ook cruciaal 
om het water plaatselijk langer op te houden. 

Aangepast maaibeheer waar het kan
In het verleden werden alle waterlopen volledig gemaaid, 
over de volledige breedte. De functie van de waterloop 
was toen louter de vlotte afvoer van het water naar de zee. 
Maar die aanpak is ondertussen achterhaald.

Vooral in bredere waterlopen wordt daarom meer en meer 
een ecologisch maaibeheer toegepast. Hierbij wordt een 
stroomgeul gemaaid, maar blijft een deel van de vegetatie 
staan. Op die manier is (vertraagde) afvoer gegarandeerd, 
maar zakt het waterpeil in de zomer minder weg. Het 
water heeft de kans om in de bodem te filtreren. Bovendien 
zorgt de smallere stroomgeul voor een hoger debiet in 
tijden van droogte, met hogere zuurstofconcentraties tot 
gevolg. De watergebonden fauna en flora blijven gespaard 
van een totale kaalslag en vissen vinden een vluchtweg 
tijdens de uitvoering van de maaiwerken.

TIP
Zie je iets dat niet thuishoort in de waterloop en  
mogelijk hinder veroorzaakt? Signaleer het via  
www.meldpuntwaterlopen.be
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Schrijfavond Amnesty International
Al vele jaren is Amnesty International in Schelle actief. 
Maandelijks schrijven zij brieven naar presidenten of 
hogere instanties van landen waar 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.

Je bent welkom in het gemeentehuis van Schelle op 
donderdag 16 november en 21 december telkens van 
18.15 tot 19.45 uur. Amnesty zorgt voor papier, pennen 
en postzegels. Jouw brief doet er wel degelijk toe en kan 
levens redden.

 
Amnesty International 
Maria Van Hoofstat  0474 29 60 90

Geef eens een 
streekproduct cadeau!
Verwen je geliefden dit eindejaar met een streekmandje! 
Wat dacht je van enkele streekbieren aangevuld met 
overheerlijke Rupelsteentjes (koekjes), lokale honing of 
lekkere Nielse Parels (pralines).

Toerisme Rupelstreek biedt een ruime keuze aan 
streekgebonden producten in een feestelijke verpakking 
en in verschillende prijsklassen. Vooraf bestellen is nodig 
omdat het allemaal dagverse producten zijn.

 
Toerisme Rupelstreek, Schommelei 1/3, Boom
03 880 76 25  info@toerismerupelstreek.be
www.toerismerupelstreek.be

Kompaan buddywerking 
Rupelstreek
Kompaan brengt bewoners van de Rupelstreek en 
vluchtelingen met elkaar in contact. Om elkaar beter 
te leren kennen, Nederlands te oefenen, samen leuke 
activiteiten te doen, naar toffe voorstellingen te gaan, 
plaatselijke initiatieven beter te leren kennen, …

Wil je buddy-vrijwilliger worden of heb je nog vragen? 
Mail dan naar buddy@boomswelkom.be of bel  
03 380 15 10 (wodovr 1017 uur).
We vragen naar jouw interesses en zoeken een goede 
match.

Cadeaudagen 
Wereldwinkel
Op zoek naar eerlijke eindejaarscadeautjes met net 
dat tikkeltje meer? Kom dan naar de cadeaudagen 
van de Wereldwinkel in de hal van het 
gemeentehuis van Schelle op zaterdag 4 december 
van 13 tot 18 uur en op zondag 5 december van 10 
tot 17 uur.

Een voorproefje? Wie een cadeau zoekt voor 
een lekkerbek heeft gegarandeerd succes met 
chocolade. Ook de fairtradetruffels smelten in de 
mond. Wijnliefhebbers doe je zeker een plezier 
met een smakelijk flesje wijn in een mooie 
geschenkdoos.

Laat je verrassen door heerlijke voedingsproducten, 
pure fruitsappen, faire wijnen, unieke 
gebruiksvoorwerpen en juweeltjes rechtstreeks 
aangekocht via de principes van eerlijke handel bij 
producenten uit het Zuiden. Zo geef je hen in het 
Zuiden ook een reden om te feesten.

Inspiratie vind je in het fairtrademagazine op  
www.oxfamwereldwinkels.be/magazine

Leren bij Ligo
Bij Ligo, voorheen Open School, kan je als 
volwassene cursussen volgen.

• Beter lezen en schrijven
• Computer voor beginners en gevorderden
• Online bankieren
• Vertelsalon
• EHBO, een kennismaking
• Omgaan met stress
• Rijbewijs B, theorie
• Nederlands voor anderstaligen

Je ging vroeger niet lang naar school 
en je wil toch bijleren, dan zijn deze
cursussen iets voor jou.

Meer info

• Ligo 
 Colonel Silvertopstraat 15
 2850 Boom
• 03 888 89 66
• info@ligo-regiomechelen.be
• op de website

Mijn Google-account
Je hebt al een beetje ervaring met Gmail? 
Je wil graag weten hoe je de foto’s van je smartphone 
op een computer kan bekijken?

Dan is deze cursus iets voor jou!

Je leert:

• inloggen met je Google-account op verschillende 
 toestellen
• je foto’s, contacten, agenda en je mail openen op een 
 ander toestel 
• werken met Google Keep en Google Maps
• het belang van een veilig wachtwoord en privacy

Voor deze cursus heb je een smartphone of tablet nodig 
en basiskennis van je toestel! 

• Waar: Colonel Silvertopstraat 15 in Boom
• Hoe lang: 11/01/2022-22/02/2022, 7 lessen
• Wanneer: dinsdag 13:00-16:00

https://www.ligo.be/regio-mechelen/lesplaats/boom
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NOVEMBER
Donderdag 4 november
Film Richard Jewell
PC De Mikman, 14 uur  OKRA
	03 334 74 31

Zaterdag 6 november
Vogels kijken op noordelijk eiland (4 km)
Vertrek parking Tolhuis (Rupeldijk) 
8.50 uur of veerboot 9 uur, einde 12 uur.
		Inschrijven:  

debackervanlinden@telenet.be

Woensdag 10 november
Creatief atelier en bloemschikken
Zaal BBC Basket, 19  22 uur  Viva SVV
	03 887 38 83

Wandeling met gids Schoonselhof
10 uur, gratis
		Inschrijven:  

femmasppschelle@gmail.com

Donderdag 11 november
Snoepersnamiddag voor leden
Taverne Ravenstein, 14.30 uur
SPlus
	0498 29 06 42

Zaterdag 13 november
Sneeuwklasdiner t.v.v. de 
sneeuwklassen
GBS De Klim

Zondag 14 november
Pannenkoekenfestijn t.v.v. de 
sneeuwklassen
14  18 uur  GBS De Klim

13-14 november
Tentoonstelling 40-jarig bestaan
Hal gemeentehuis, 13  17 uur
Kunstkring Schelle

Maandag 15 november
Arboretum Kalmthout
Femma H. Familie
	0475 80 61 54

Dinsdag 16 november
Kantklossen
PC De Mouterij, 13.30  16.30 uur en  
19  22 uur  Kantschool Schelle
	03 887 00 03

Donderdag 18 november
Seniorenfeest - viering 80 en 90 
jarigen
PC De Mouterij, 14 uur
OKRA
	 Inschrijven: 03 877 60 25

Zaterdag 20 november
Opendeurdag en pannenkoeken
GBS De Klim, 10 tot 17 uur
WSV Schelle

Maandag 22 november
Daguitstap Dendermonde
SPlus Schelle
	0495 77 01 16

Woensdag 24 november
Cursus bloemschikken
Zaal BBC Basket, 19  22 uur
Viva SVV
	03 887 38 83

Donderdag 25 november
Stadsbezoek Lokeren
Vertrek 7.35 uur
OKRA
	 Inschrijven: 03 334 74 31

Bingo
Taverne Ravenstein, 14.30 uur
SPlus
	0498 29 06 42

Vrijdag 26 november
Bezoek Oude Beurs
Femma H. Familie
	0475 80 61 54

Toneelvoorstelling Harlekijn
Boom, 20 uur  KWB mikman
		Inschrijven:  

dejonghe.eddy@telenet.be

DECEMBER
Woensdag 1 december
Kerststukken
Zaal BBC Basket, 19  22 uur
Viva SVV
	03 887 38 83

Donderdag 2 december
Sinterklaas-bingo
PC De Mikman, 14 uur
OKRA
	03 887 82 03

Zaterdag 4 december
Vogels kijken op noordelijk eiland (4 km)
Vertrek parking Tolhuis (Rupeldijk) 
8.50 uur of veerboot 9 uur, einde 12 uur.
		Inschrijven:  

debackervanlinden@telenet.be

Woensdag 8 december
Kerststukken
Zaal BBC Basket, 19  22 uur  Viva SVV
	03 887 38 83

Donderdag 9 december
The sound of music
OKRA
	 Inschrijven: 03 888 69 22

Koffiefeest
Taverne Ravenstein, 16.30 uur
SPlus
	0498 29 06 42

Vrijdag 10 december
Neuzeke Rood
15.30 20 uur  GBS De Klim

Jaarfeest
PC De Mikman, 19 uur
Femma H. Familie
	03 887 08 55

Zaterdag 11 december
Kerstmarkt
Zaal Ravenstein, 11 – 19 uur  Viva SVV
	03 887 38 83

Dinsdag 14 december 
Kantklossen
PC De Mouterij, 13.30  16.30 uur en 
19  22 uur
Kantschool Schelle
	03 887 00 03

Woensdag 15 december
Kerstfeest
		Inschrijven:  

femmasppschelle@gmail.com
 
Woensdag 16 december
Cursus bloemschikken: kersttafelstuk
Zaal BBC Basket, 19  22 uur
Viva SVV
	03 887 38 83

Donderdag 23 december
Kerstfeest met optreden De Dijlezangers
PC De Mouterij, 14 uur  OKRA
	 Inschrijven: 03 877 60 25
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WEKELIJKSE
ACTIVITEITEN
Maandag
Tai Chi
1529/11 en 13/12
PC De Mouterij, 10.30 uur,  
5 euro per les
Femma Schelle SintPetrus 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 - naaisalon
8 29/11 en 620/12
PC De Mikman, 19.30  22 uur
Femma H. Familie
	03 887 86 22

Wandelen
22/11 en 620/12
Vertrek sporthal Schelle, 1415 uur, 
gratis
Femma Schelle SintPetrus & Paulus
	 joke.selderslaghs@hotmail.com
	0472 77 09 02

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

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

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

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

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

Yoga
291623/11 en 71421/12
PC De Mikman, 2021.15 uur
Femma H. Familie 
	03 887 86 22

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

Repetitie Instap HarmonieOrkest
Taverne Ravenstein, 18.15  19.15 uur
Repetitie Jong HarmonieOrkest
Taverne Ravenstein, 19.30  21.30 uur
Koninklijk HarmonieOrkest
	0499 72 10 26

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

Donderdag
Sport overdag
Sportcomplex Scherpenstein,  
10  11 uur
Gemeentelijke Sportraad

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

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

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

Repetitie zangkoor
Refter SintLutgardisschool, 20  22 uur
Zangkoor Gloria Vocalis
	03 887 39 78

Zondag
Open clubrit
Start Kattenberg, parking De Griene, 
zie website voor startuur en afstand
	0478 97 30 54
	www.wtcdeberenschelle.be

Praatcafé en kaarten
PC De Mouterij, 10  13.30 uur
Parochiaal centrum
	03 877 07 82

Praatcafé
PC De Mikman, 10  13.30 uur
Parochiaal centrum
	0486 03 15 63
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Leren volleyballen met Hellvoc
Start-to-Volley: voor volwassenen die graag wekelijks op recreatief niveau 
eens volleyballen.
Elke woensdag van 20 tot 22.30 uur in Sporthal De Ark, Kleistraat 204, 
Aartselaar. Je mag 3 keer gratis meetrainen.

Start-to-School: kinderen die willen starten met volleybal kunnen 3 keer 
gratis komen proberen in de sporthal van Schelle.
7 tot 11 jaar: woensdag van 17 tot 18.30 uur en zaterdag van 9.30 tot 11 uur
11 tot 13 jaar: woensdag van 18.30 tot 20.30 uur en zaterdag van 9.30 tot 11 uur

  
clubadministratie@hellvoc.be



PG 18 •  I N FOSC H ELLE NOVEMB ER   DEC EMB ER 2021

P R I K B O R D

Geen vuurwerk 
toegelaten
Volgens de federale regelgeving mag je 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.

Zelfstandig leven met 
een beperking? 
Mobilant ondersteunt alle mensen 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. 

Maak een afspraak voor een gesprek op het 
gemeentehuis of online: 03 458 42 50 
info@mobilant.be
www.mobilant.be

Nieuwjaarsreceptie 
inwoners
dinsdagavond 11 januari 2022
gemeentehuis

Herdenking  
11 november
Het college van burgemeester en schepenen 
herdenkt op donderdag 11 november de 
slachtoffers van beide wereldoorlogen. Om 11 
uur start de eucharistieviering in de St.Petrus 
en Pauluskerk. Aansluitend is er een optocht 
naar de gemeentelijke begraafplaats. Aan het 
monument van de oorlogsslachtoffers wordt 
om 12 uur een korte toespraak gehouden. 

Het gemeentebestuur nodigt alle inwoners 
en verenigingen uit om deel te nemen aan 
de plechtigheid. Er wordt gevraagd om ook je 
woning te bevlaggen.

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
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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 gftcontainer op te halen
 » om een exemplaar te ontvangen van de afval kalender, 

het infoblad, de antireclamesticker, de huisdiersticker 
en verschillende toeristische folders

 » om gevonden voorwerpen binnen te brengen.

Diensten gesloten op 12 en 11 november 2021
Dienst vrije tijd (sporthal): gesloten tijdens kerstvakantie
BKO Schellebel: gesloten van 25 december 2021 tot en met 
2 januari 2022

Politiezone Rupelstreek
Je kan elke dag van 8 tot 20 uur terecht op het 
zonecommissariaat, Jozef Van Cleemputplein 5, Boom.

Dinsdag kan je tussen 17.30 en 19.30 uur terecht op het 
gemeentehuis van Schelle na afspraak via tel. 03 443 09 00.

Aangiftes online via www.policeonweb.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
15 november en 16 december 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

Ophaling afval
Restafval: 4101825 november, 291623 en 30 december
Papier en karton: 4 november, 2 en 30 december
GFT+ en PMD: 1226 november, 1024 december
Grof vuil: 03 871 98 30  onthaal@schelle.be
Via de Recycle app krijg je alle info over de ophalingen

Recyclagepark 
Dinsdag en donderdag 912 uur en 1317 uur, woensdag  
1319 uur, vrijdag 1317 uur, zaterdag 916 uur,  
gesloten op 111 november, 2425 en 31 december 2021.

Gratis juridisch advies
In het gemeentehuis kan je terecht voor gratis juridisch 
advies van een advocaat op donderdag 25 november,  
9 december en 30 december telkens van 19 tot 20 uur.  
Je hoeft geen afspraak te maken.

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

Openingsuren gemeentehuis
op afspraak

(ingang via Peperstraat 38)

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



Heeft Schelle zin in meer  
eetbaar groen? 
Nou en of! Dat werd duidelijk bij de aftrap van het Voedsel+Dorp-traject. Bedoeling is om samen met en 
voor de Schellenaar een duurzaam stuk eetbaar groen bij te maken naast Volkstuin Aerdborg.

De gemeente stelt voor dit project een stuk grond van 
8000 m2 ter beschikking naast Aerdborg aan de Tuinlei. 
Een twintigtal deelnemers bezochten dit terrein begin 
september samen met de begeleiders van de gemeente, 
de provincie en Velt. Daarna besprak de groep wat de 
Schellenaar wil bereiken met dit project en welke soorten 
eetbaar groen gewenst zijn.

Gemeenschapstuin
De deelnemers dromen van een gemeenschapstuin met 
voornamelijk meerjarigen en een aantal weinig gekende 
éénjarigen om mensen te inspireren. Die meerjarigen 
omvatten ook bomen die misschien te groot zijn voor 
de eigen tuin maar waarvan je in deze tuin de vruchten 
kan proeven. Daarnaast ziet men graag een aantal 
minder gekende bessen en kruiden. Een meerlagige 
voedselbos(rand) zal er dus zeker deel van uitmaken.

In de gemeenschapstuin zijn ook rustplekken met 
banken en is er ruimte voor educatieve activiteiten. In 
de keuze van de eetbaar groeninvulling houden we ook 
rekening met minimaal onderhoud. Het is de bedoeling 
om dit met een vrijwilligersgroep aan te planten en te 
onderhouden. Verder is minimaal waterverbruik een groot 
aandachtspunt. Daarnaast is het belangrijk de beplanting 
zo kiezen dat we van bij de start snel een toekomstbeeld 
kunnen scheppen. 

Handen uit de mouwen
De deelnemers gingen met een positief gevoel naar huis 
en zijn nieuwsgierig naar het verdere verloop. Er liggen nog 
heel wat uitdagingen op de plank om dit te concretiseren. 

Als je ook mee de handen uit de mouwen wil steken, geef je 
interesse dan door via milieu@schelle.be.

Dit project komt tot stand met steun van 

De deelnemers vinden het belangrijk om deze open 
ruimte een klimaatbestendige invulling te geven waar de 
Schellenaar inspiratie kan opdoen voor klimaatvriendelijke 
elementen in de eigen tuin. 

Mensen samenbrengen en een toegankelijke plek creëren 
kwam als belangrijkste doelstelling uit de bus.
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