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VO O R W O O R D

Beste Schellenaar,
Een zalig en gelukkig nieuwjaar gezegend met GEZONDHEID 
in hoofdletters. Het voorbije jaar en maanden hebben ons 
als maatschappij-in-een-grote-wereld, als volk, als burger 
opgenomen in tal van samenlevingsverbanden. Het maakte 
onze lokale gemeenschap, familie en gezin bijzonder indringend 
bewust van de immense waarde van gezondheid. 

Moge warme solidariteit en verbondenheid, hoop en 
vertrouwen elke dag van 2022 u nabij zijn.

Het voorbije jaar golfden we van de ene coronacrisis naar de 
andere. We delen in een wereldbrede nachtmerrie, zwalpend 
tussen hoop en ellende. De corona-pandemie is nog niet voorbij. 
Diverse varianten zullen ons nog blijven achtervolgen. 

Doorheen dit kronkelend variantenparcours is wetenschap 
de meest betrouwbare en veilige gids. Zij roept op om 
bedachtzaam te handelen en zoekt bestendig naar duurzame 
oplossingen. Zij waakt mee over de draagkracht van ons 
gezondheids- en zorgsysteem. Dit gaat niet alleen over bedden, 
maar ook en bovenal over zorgpersoneel. 

Applaus alleen volstaat niet meer. De werkbelasting is 
ondraaglijk en moet gemilderd worden. Onze brede en unieke 
zorgmaatschappij steunt op en overleeft bij solidariteit. 
Vaccinaties en boosterprikken schragen deze broodnodige 
solidariteit. Het vermijdt tevens dat de noodzakelijke zorg voor 
niet-coronapatiënten moet worden uitgesteld. De individuele 
vrijheid stopt waar het de vrijheid van andere schaadt.

Vestigingspremie voor huisartsen en digitale consultatie
Nabije medische verzorging en ondersteuning versterken het 
persoonlijk welbevinden. Dit veronderstelt onder meer een 
vlotte bereikbaarheid van huisartsen. Onze regio behoort 
tot een zogenaamde prioritaire zone. Dit wil zeggen dat wij 
kampen met een acuut tekort aan huisartsen. De basisnorm 
voor medische en geneeskundige zorgverstrekking is gesteld 
op 9 huisartsen per 10.000 inwoners. Dit halen we niet.  
Dit moet beter. 

Ons bestuur werkte twee maatregelen uit om dit acuut 
probleem bij te sturen. Er wordt een gemeentelijke premie 
van 6.500 euro toegekend aan elke huisarts die zich in Schelle 
komt vestigen tot de basisnorm is bereikt.

Daarnaast zet ons bestuur vanaf 2022 een nieuwe stap met 
het digitaal platform Doktr in samenwerking met Proximus. 
Deze digitale consultatie maakt een snel contact met een 
gekwalificeerde arts mogelijk. Deze snelle zorgtoegang tracht 
ook de werkdruk van de huisarts een beetje te verminderen. In 
Denemarken bv. verloopt ongeveer 12% van de consultaties op 
deze manier. Voor Vlaanderen is dit een primeur. Ongetwijfeld 
zal dit concept verder uitgroeien.

Blijft de ster boven in de Tuinlei stilstaan?
Of de chiro-droom over een nieuwe huisvesting midden 
het groen uiteindelijk realiteit wordt, zal blijken tijdens de 

kerstdagen. De huidige chiro-lokalen zijn uitgeleefd, verouderd 
en veel te klein. Meerdere generaties hebben hier telkens 
opnieuw het chiro-leven doorgegeven. 

Elkeen die begaan is met de toekomst van deze grote 
jongerenbeweging beseft dat een nieuwe huisvesting in 
een ander kader een overlevingsnoodzaak is. Ongeveer 15 
jaar geleden werd de zoektocht naar nieuwe ruimte, naar 
financieringsmogelijkheden en een ontwerpbureau gestart. 
Na de gemeente zette nu ook provincie het licht op groen. 
Uiterlijk 25 december is geweten of de Vlaamse overheid dit 
verhaal aanvaardt. 

Boven in de Tuinlei - in een groene omgeving - stelt ons 
bestuur een terrein van 1,5 ha voor de chiro ter beschikking. 
We ondersteunen het project met een subsidie van 500.000 
euro. Het concept realiseert een harmonische samenwerking 
tussen huisvesting voor de jeugd, natuur en landbouw. 

Zo werd er een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de 
jonge onderneemster van het landbouwbedrijf Forestree aan de 
Capucienendreef. Er worden 120 fruit bomen aangeplant en op 
geregelde tijdstippen is er graasruimte voor schapen. 

Tegelijkertijd wordt er ingezet op landschapsherstel. Schaarse 
ruimte wordt maximaal benut: natuur, landbouw en jeugdwerk 
op dezelfde plaats worden harmonisch op elkaar afgestemd. 
Meervoudig ruimtegebruik wordt hier op een unieke en 
vernieuwende wijze gerealiseerd. 

Bufferzone tussen Rubensstraat en Spruytelei: 
omgezet naar landbouw
In 2003 gaf het provinciebestuur de gemeente de opdracht om 
het open gebied aan de Rubensstraat - Spruytelei (ca. 3,2 ha) 
voor te behouden als reservegebied voor woningbouw. 

In het kader van de recente gedeeltelijke herziening van het 
gewestplan volgde de provincie het voorstel van de gemeente 
om deze bufferzone om te zetten naar landbouw. Tevens werd 
het akkoord bekomen om langsheen de spoorlijn 52 een 
fietsostrade aan te leggen.  

Meer dan 12 ha bos of meer dan 30.000 bomen op 
zes jaar aanplanten? 
De groene droom komt naderbij … In 2019 startte de boomteller 
op: de stand op dit moment: 9.567! Dit komt overeen met 
ongeveer 3,5 ha bos. Nog meer dan 10 ha zal in de loop van de 
twee volgende jaren beplantingsklaar zijn: dit is een ruimte voor 
minstens 25.000 bomen.

Het voornemen om het geboortebos dit plantseizoen met 
300 levensbomen verder uit te breiden moet met een jaartje 
worden uitgesteld. Zodra er een vergunning is voor de aanleg 
van een trage weg – van het Kerkebos naar de Tuinlei – langs 
het chiroplein is er ook duidelijkheid over de beschikbare ruimte 
voor de levensbomen. Uitstel maar geen afstel. 
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Onze tuinen: opslagplaatsen voor CO2, ruimte voor 
waterbuffering en beschermers tegen uitdroging van de grond
Ongeveer 12% van de oppervlakte bestaat uit tuin (voor tuinen 
in begrepen). Tuinen zijn als sponzen. Zij kunnen heel wat water 
opvangen en stockeren. Bij zware regenval beschermen zij mee 
tegen wateroverlast en - afhankelijk van de bodem - remmen zij 
bij langere droogteperioden uitdroging af. 

Tuinbodems stockeren ook heel wat koolstof. Elke vierkante 
meter die niet wordt verhard, is ruimte voor wateropslag. En 
wie onthardt, geeft terug plaats aan de natuur. Met ’n allen 
zorgen voor minder verharde voortuinen en tuinen is 
levensnoodzakelijk …

Doe mee voor minder CO2
Deze slogan lanceerde we een paar jaar geleden. Ook in 2022 
rekenen we op jouw hulp. Dit voorjaar maken we samen met 
onze inwoners het klimaatplan van onze gemeente verder 
concreet. 
Ook jouw ideeën zijn zeer welkom. Word een ‘atmosfeermaker’ 
en schrijf je in voor één of meerdere thema’s.

Of steek vanaf zaterdag 12 februari mee de schop in de grond bij 
de aanplanting van de houtkant rondom het terrein van ons 
voedselbos. De invulling en plannen daarvan ontdek je op 
pagina 6. Maar ook in onze Volkstuin Aerdborg komen een 
aantal percelen vrij voor inwoners die graag duurzaam en 
milieuvriendelijk tuinieren. Grijp je kans en draag jouw groen 
steentje bij!

Draag zorg voor elkaar
Onze traditionele nieuwjaarsdrink aan het gemeentehuis 
kunnen we helaas omwille van de corona-maatregelen 
niet organiseren. Via deze weg wil 
het College van Burgemeester en 
Schepenen u alvast de allerbeste 
wensen voor het nieuwe jaar 
overbrengen. 

Rob Mennes
Uw burgemeester

VO O R W O O R D

Colofon
Gemeentelijk informatieblad, 
verschijnt vijf keer per jaar.
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Vormgeving en druk:  
Antilope De Bie, Duffel
 
VU: College van burgemeester en schepenen, 
Fabiolalaan 55, Schelle 
 

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.

Wegwijs corona 
Covid Safe Ticket, coronapas, covidpas, … Het zijn 
allemaal benamingen voor hetzelfde document. 
Namelijk een document dat certificaten bevat over 
jouw coronasituatie. 

De coronapas kan drie types certificaten bevatten: 
een vaccinatie-, een herstel- of een testcertificaat. 
Elk certificaat bevat een unieke QR-code. Als je die laat 
scannen, ziet de persoon die jou moet controleren 
meteen of je over de nodige documenten beschikt.

Je kunt op drie manieren aan je coronapas geraken.

 » via je smartphone: download de officiële 
CovidSafeBE-app en meld je daar aan met je 
digitale ID zoals itsme.

 » via overheidswebsites zoals Mijn Burgerprofiel of 
MijnGezondheid.be: meld je aan met je identiteits-
kaart (en kaartlezer) of met je digitale ID zoals 
itsme.

 » via de telefoon: bel naar 078 78 78 50. Op basis 
van je rijksregisternummer krijg je de papieren 
coronapas thuis opgestuurd na 1 tot 2 weken.

Lukt het je echt niet om een coronapas aan te vragen?
Maak een afspraak op onze sociale dienst via 03 871 98 30.

 » www.info-coronavirus.be/nl voor actuele info 
rond maatregelen, reizen, evenementen, …

 » www.hak-schelde-rupel.be voor info rond 
huisartsen Rupelstreek en coronatesten

 » www.vaccinatiecentrumrupelaar.be
 » infolijn: 0800 14 689 

Pincode van identiteitskaart kwijt? 
De dienst burgerzaken helpt je graag verder.  
Mail naar burger@schelle.be of bel 03 871 98 35.
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H E R D E N K I N G  S L A C H TO F F E R S  T W E E D E  W E R E L D O O R LO G 

Vliegende bommen doodden in 
Schelle dertien mensen
De Tweede Wereldoorlog eiste een onvoorstelbaar zware tol. Men schat het aantal doden op 50 miljoen. Ook 
onze gemeente ontsnapte niet aan de gruwelen. Veel Schelse gezinnen rouwden in de periode 1940-1945 om 
dierbaren die slachtoffer werden van het oorlogsgeweld: soldaten, verzetsstrijders, politieke gevangenen en 
gewone burgers.

Schelle wil al deze slachtoffers eer betuigen op dinsdag 
15 februari. De plechtigheid heeft plaats op de hoek van 
de Steenwinkelstraat en de Tuinlei. Zowel de datum als de 
plaats heeft een symbolische betekenis. 

15 februari 1945 - drie maanden voor het einde van de 
oorlog - was in onze gemeente een dag van diepe rouw. 
Die dag stortte op de hoek Steenwinkelstraat-Tuinlei een 
V 1-bom neer. Zeven mensen overleefden de ontploffing 
niet. Zes van hen stierven ter plekke, één persoon 
overleed een dag later in Antwerpen. Elf anderen liepen 
verwondingen op. Vele huizen lagen in puin.

Dertien inslagen
Het was niet de enige keer dat een ‘vliegende bom’, zoals 
het moordtuig in de volksmond heette, op ons grondgebied 
insloeg. Dat gebeurde liefst dertien maal. Soms belandde 
een bom ergens in een afgelegen weide, zodat de schade 
beperkt bleef. Maar als een woonomgeving werd getroffen, 
waren de gevolgen catastrofaal. In totaal vonden in Schelle 
dertien mensen door deze verschrikkelijke bommen de 
dood. Acht van hen waren Schellenaren. Er vielen ook 
meer dan honderd zwaar- en lichtgewonden. Veel huizen 
werden verwoest. De daklozen waren genoodzaakt een 
onderkomen te zoeken bij familieleden en vrienden of 
tijdelijk zelfs in schoollokalen.

Er bestonden twee types V-bommen: de V1 en de V2. Het 
betrof nieuwe terreurwapens die het Duitse nazileger van 

Adolf Hitler in juni 1944 begon in te zetten. Heuse raketten 
waren het, geladen met springstof en aangedreven door 
een straalmotor. De V1 had een lengte van 8 meter, de V2 
was 14 meter. 

De Duitsers vuurden er in totaal meer dan 10.000 af. 
Doelwit was onder andere Londen, maar ook de haven van 
Antwerpen kreeg het zwaar te verduren. De precisie van de 
projectielen liet te wensen over. Zo kwam het dat V1’s en 
V2’s die voor Antwerpen waren bedoeld, de randgemeenten 
bereikten en hier tot ontploffing kwamen, met alle 
gevolgen van dien. 

Met dank aan
 » Leo Bridts en Bert Vereycken (tekst)
 » Ernest Crevals - Heemkundige kring Scella (foto)

Inhuldiging gedenkplaat
Ter ere van alle Schelse slachtoffers van de 
Tweede Wereldoorlog wordt op de hoek van de 
Steenwinkelstraat en de Tuinlei een gedenkplaat 
aangebracht. De onthulling heeft plaats op 
dinsdag 15 februari 2022 om 10 uur tijdens een 
plechtigheid die in het teken staat van vrede, 
samenwerking en verbroedering van mensen 
overal ter wereld.

Beeld uit 1945: het puin van de V-bominslag op een woning in de Steenwinkelstraat werd al opgeruimd.
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D U U R Z A A M H E I D 

Samen naar een beter klimaat
De gemeente Schelle werkt volop aan de opmaak van een klimaatactieplan. Met de ondertekening van 
het burgemeestersconvenant 2030 gaan we de uitdaging aan om tegen 2030 de CO2-uitstoot met 40  te 
verminderen. Daarvoor kunnen we jouw bijdrage zeker gebruiken.

Klimaatverandering in al zijn vormen is niet meer weg 
te slaan uit onze media. Het lijkt een ver van je bed show, 
waar je niets tegen kan doen. En toch kan je ook als burger 
je steentje bijdragen. En nee, daarvoor hoef je niet meteen 
je hele levensstijl om te gooien: alle beetjes helpen!

Steek je graag mee de handen uit de mouwen om onze 
gemeente klimaatvriendelijker te maken? Geef je dan op 
voor de ‘Atmosfeermakers’! Kies één of meerdere thema’s 
en werk specifieke acties uit. De gemeente neemt die acties 
op in haar klimaatactieplan. Samen komen we zo tot een 
gezonde, verbonden en klimaatvriendelijke gemeente waar 
het goed leven is.

PMD-inzameling op recyclagepark
Igean en de gemeente beslisten, na het proefproject van afgelopen najaar, dat PMD los 
of in een andere plastic zak kan ingeleverd worden op het recyclagepark van Schelle. 

Het gemeentebestuur is verheugd dat Igean de beslissing om PMD enkel in een 
blauwe zak toe te laten terugdraaide. Zo is er een overbodige extra plasticverpakking 
(pmd-zak) minder. Bovendien zijn de aan huis op te halen PMD-volumes nu groter 
waardoor er meer hinder op de voetpaden is en het risico op rondvliegend afval stijgt. 
Dit wordt vermeden bij een eenvoudige inzameling op het recyclagepark.

Wij rekenen op jouw medewerking om op een correcte wijze het pmd-afval aan 
te bieden op het recyclagepark!

Praat, denk en doe mee!
 » Sessie 1 over lokale en circulaire economie (o.a. rond 

afval, voedselverspilling en duurzaam omgaan met 
grondstoffen): woensdag 2 en 9 maart

 » Sessie 2 over omgaan met groen en water: 
dinsdag 22 en woensdag 30 maart 

 » Sessie 3 over lokale en hernieuwbare stroom: 
donderdag 21 april en woensdag 4 mei 

 » Sessie 4 over mobiliteit: dinsdag 17 en 31 mei 
Elke sessie bestaat uit twee momenten. De eerste 
avond krijg je een inleiding en verzamel je ideeën. 
De tweede avond werk je samen acties uit. 

Telkens vanaf 20 uur op het gemeentehuis. 
Onthaal vanaf 19.45 uur.
Inschrijven verplicht:  
milieu@schelle.be - 03 871 98 52 (met vermelding 
aan welke sessie je wil deelnemen).

Atmosfeermakers is een project in het kader van de 
Burgemeestersconvenant 2030 in samenwerking met 
gemeente Schelle, IGEAN, Provincie Antwerpen en Avansa 
regio Antwerpen.

  www.atmosfeermakers.be



Schelle Voedsel + Dorp project

Grondplan na 2e overleg
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tanks voor wateraanvoer 
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D U U R Z A A M H E I D 

Voedsel+Dorp groeit!
Meerdere enthousiaste Schellenaren tekenden op 21 oktober verder aan het plan rond eetbaar groen voor het perceel 
van meer dan 7000 m2 aan de Tuinlei. De eerste ideeën voor een gemeenschappelijk voedselbos liggen klaar.

De werkgroep koos tijdens de eerste sessie van het 
Voedsel+Dorpproject voor een gemeenschapstuin 
met vooral meerjarigen en een aantal weinig gekende 
éénjarigen om bezoekers te inspireren. Mensen 
samenbrengen op een toegankelijke plek waar je kan delen 
en leren van elkaar staat centraal.

Rust en ontmoeting
Daarnaast is het belangrijk om deze open ruimte te 
behouden en een blijvende ecologische, klimaatbestendige 
invulling te geven. Een plek waar de Schellenaar terecht kan 
voor rust en ontmoeting, maar ook om inspiratie op te doen 
voor klimaatvriendelijke en eetbare elementen in eigen tuin.

De tweede sessie vertrok vanuit een schets die Velt 
uittekende na verwerking van de eerste ideeën. Aan de 
voorgestelde zones voor het voedselbos en de inplanting 
van bepaalde onderdelen werden nog een aantal 
verbeteringen aangebracht. Als extra toevoeging kreeg de 
Maeyebeek meer ruimte aan twee zijden van het terrein. 
Zo kan er zich ook een grotere natuurlijke waterkant 
ontwikkelen. Het plan van het voedselbos in wording 
ontdek je op deze pagina.

Steek mee de schop in de grond
Natuurpunt neemt het voortouw om de aanplant 
van de houtkant rondom het terrein te coördineren. 
Samen met vele inwoners willen we 1500 struiken 
aanplanten. Om het coronaproof te houden en 
zoveel mogelijk mensen, scholen en verenigingen de 
kans te geven hun steentje bij te dragen, spreiden 
we de aanplant over een hele week vanaf zaterdag 
12 februari. 

Geen mooiere manier om aan een 
klimaatvriendelijke én gezellige toekomst te 
bouwen dan samen met je vrienden of gezin een 
stukje haag van het Schelse voedselbos aan te 
planten. Op de website en facebookpagina van 
Schelle volgt de concrete informatie in de loop van 
januari.

Als je graag een uitnodiging in je mailbox krijgt, 
laat het dan weten aan milieu@schelle.be!

In januari komt de werkgroep samen om afspraken 
rond de praktische werking te maken. 
Je kan nog steeds aansluiten door een mail te 
sturen naar milieu@schelle.be.

Dit project komt tot stand met steun van
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Volkstuin Aerdborg  
zoekt groene vingers
In mei 2016 opende Volkstuin Aerdborg aan de Peerdenkerkweg. Schellenaren krijgen de kans om dicht bij 
huis te tuinieren. Dit voorjaar komen er opnieuw een aantal percelen vrij.

Volkstuin Aerdborg is een korteketenproject: van tuin 
rechtstreeks naar keuken. Duurzaam en milieuvriendelijk 
tuinieren staat centraal. Er worden enkel biologische 
producten gebruikt en geen pesticiden die schadelijk 
kunnen zijn voor mens en dier.

Een perceel is minimaal 10 meter op 5 meter. Bij de start 
maak je best een schets van de indeling van je akker 
volgens jouw wensen. Dat is ook eenvoudiger om na elk 
seizoen je groenten op een ander perk te plaatsen.

Op je akker mag je jaarlijks een vlot opbergbare serre 
zetten. Een vaste serre in glas of harde kunststof mag 
niet. Er is sanitair ter beschikking van zonsopgang tot 
zonsondergang. Daarnaast kan je gebruik maken van 
de lockers. Jaarlijks betaal je een kleine bijdrage voor het 
gebruik van het terrein.

Info en aanvraag perceel: 
milieu@schelle.be - 03 871 98 25
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Dit jaar is dikketruiendag meer 
dan het dragen van een warme trui 
en je verwarming voor 1 dag lager 
zetten. Je trui wordt het uithangbord van jouw klimaatactie. Neem je vaker de 
fiets, vergroen je de oprit, vang je regenwater op, … inspireer anderen met jouw 
engagement.

We zijn benieuwd naar de creativiteit van onze inwoners en verenigingen. Zet 
een actie op en deel foto's met hashtag #dikketruiendagSchelle of mail ze naar 
milieu@schelle.be

Inspiratie: www.dikketruiendag.be

Wintersnoei 
appelaars en 
perelaars
Om fruitbomen optimaal te verzorgen 
is een regelmatige vormsnoei geen 
overbodige luxe. De VELT-afdeling 
Zuid-Antwerpen geeft een deskundige 
praktijksnoeiles op zaterdag 5 maart 
van 14 tot 16 uur in het natuurgebied 
Kelderijlei. 

Na inschrijving ben je welkom aan 
de slagboom van het natuurgebied, 
gelegen in een zijstraat van de 
Steenwinkelstraat, ter hoogte van 
huisnummer 132.

 » inschrijven: 03 887 15 24
 » 5 euro, Velt- en Natuurpuntleden 

3 euro, overschrijven naar  
BE41 979 965 8877 10 van Velt 
Zuid-Antwerpen met vermelding: 
wintersnoei + aantal personen

Behaag 
Natuurlijk
verkocht 1684 
planten in Schelle!

Nieuwe glasbollen 
om sluikstort tegen te gaan
De groene glasbollen uit polyester 
maakten plaats voor nog groenere, 
maar blauw gekleurde bollen uit 
HDPE. In tegenstelling tot polyester 
kan dit materiaal voor 100% 
hergebruikt worden. Daarnaast 
kan het tegen een stootje en is het 
kleurvast. Hierdoor behoren de 
troosteloze, verkleurde glasbollen 
tot het verleden.

De nieuwe bollen hebben een 
groene en witte inwerpklep om 
gekleurd en wit glas gescheiden 
in te werpen. Deze kleppen sluiten 
goed af zodat geurtjes in de bol 
blijven en er geen insecten in de bol 
komen. Scan de QR-code en ontdek 
regelmatig nieuwe informatie over 
het recyclageproces. 

   
Zit de glasbol vol of ligt er sluikstort? 
Verwittig de milieudienst via milieu@schelle.be of 03 871 98 52.

Inzameling 
asbest
IGEAN biedt, in samenwerking met de 
gemeente en OVAM, de mogelijkheid 
tot inzameling aan huis van 
hechtgebonden asbestmateriaal. 

Je kan tegen een voordelig tarief het 
nodige materiaal aankopen of huren, 
op de werf laten leveren en weer laten 
ophalen. 

www.igean.be/asbest

Waar vind je een glasbol?
Parklaan (parking sporthal), Leonard Vereyckenplaats, Interescautlaan 
(parking Penneken Volt), Tolhuisstraat, C. Bolsensstraat (parking), 
Consciensestraat (pleintje), Peperstraat (gemeentehuis parking), 
Provinciale Steenweg (parking Delhaize) en Kapelstraat (recyclagepark).

Het glas dat je in de glasbol stopt moet proper zijn, d.w.z. goed 
uitgeschraapt of uitgespoeld. Breng enkel glas mee dat vrij is van 
doppen, deksels, kurken, … 
Denk aan de buren en gebruik de glasbol enkel overdag.
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D I E N ST V E R L E N I N G 

Winterweer: strooidienst
Bij vorst, sneeuw en ijzel zorgen de 
medewerkers van de technische dienst 
dat de gemeentelijke hoofdwegen 
ijs- en sneeuwvrij blijven. Bij zwaar 
winterweer is het niet mogelijk om 
overal tegelijk te strooien. Op onze 
website vind je welke straten altijd 
eerst gestrooid worden bij extreme 
weeromstandigheden en zoutschaarste.

In het politiereglement staat dat 
iedereen het voetpad en fietspad aan 
zijn woning sneeuwvrij moet maken.

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.

TIP

Geef je kerstboom een tweede leven
Een goed verzorgde kerstboom met wortel herplanten is de meest milieuvriendelijke 
oplossing. Bovendien kan je hem in de volgende kerstperiode opnieuw uitgraven.

Wil je de kerstboom niet in de tuin planten? Ga dan voor een andere duurzame  
optie. De houtsnippers zijn een prima mulchlaag voor zuurminnende planten.  
Maak met de takken een isolerend laagje voor planten in de border of voor  
kuipplanten. Gooi de takken op de composthoop of … Je vindt heel wat tips op 
het internet! 

Deelwagen
AGB Fluctus stelt aan de inwoners van Schelle een deelwagen 
ter beschikking. Je kan de auto op werkdagen tussen 19 en 
2 uur ontlenen en in het weekend van vrijdagmiddag 13 uur 
tot zondagnacht 2 uur. De standplaats van de wagen is het 
binnenplein van het gemeentehuis. 

De deelwagen kan enkel gebruikt worden door geregistreerde 
gebruikers. Zij betalen een waarborg van 75 euro en een 
vergoeding per gebruik en km.

   onthaal@schelle.be – 03 871 98 30

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 op onze lijst!
Reglement en aanvraagformulier op www.schelle.be

 onthaal gemeentehuis: 03 871 98 30 op werkdagen van 8.30 tot 12 uur en 
van 14 tot 16 uur
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J E U G D 

Expeditie rond water
Woensdag 9 maart start een nieuwe STEM-academie voor kinderen uit het 5de en 6de leerjaar. Ga mee met 
onze wetenschappers op een natte expeditie want tijdens zes workshops en een bedrijfsbezoek werken we 
rond het thema water. 

Jongeren zoeken op een leuke manier naar antwoorden op 
hedendaagse problemen door wetenschappen, techniek, 
engineering en wiskunde toe te passen. Ze bedenken en 
ontwerpen tastbare en/of digitale producten die ze telkens 
testen en verbeteren.

STEM on the road (Science, Technology, Engineering & 
Mathematics) is een project van de AP Hogeschool, de 
Hogere Zeevaartschool, de Karel De Grote Hogeschool en 
de Universiteit Antwerpen. Zij slaan de handen in elkaar 
om een kwaliteitsvolle STEM-academie naar Schelle te 
brengen.
 » woensdag 9-16-23-30 maart, 27 april en 4-11 mei  

van 14 tot 16.30 uur
 » gemeentehuis,  

Fabiolalaan 55, Schelle
 » inschrijven vanaf 10 januari 

via onthaal@schelle.be met 
vermelding van naam en 
geboortedatum

 » deelname 25 euro

Voor het eerst naar school!
Alle kleuter- en lagere scholen in Schelle, Niel en Hemiksem 
werken met één centraal aanmeldingssysteem. Dit 
vergemakkelijkt het inschrijven van jouw kind voor 
schooljaar 2022-2023.

In januari krijgen alle ouders met kinderen geboren 
in 2020 een brochure in de bus. Daarin staat in vijf 
stappen hoe het digitaal aanmeldingssysteem werkt. 
Raadpleeg de website van de scholen of neem contact 
op voor extra informatie. Afhankelijk van de scholen 
en de coronamaatregelen zijn er infomomenten, 

opendeurdagen of rondleidingen. Zo beslis je over de 
scholen van jouw voorkeur en gaat het inschrijven eens zo 
vlot.

via de website schelle.aanmelden.in

Sst hier studeert men … 

Als student uit Schelle ben je tot 
en met 28 januari welkom op het 
gemeentehuis om jouw examens 
voor te bereiden. Op weekdagen kan 
je een stille studeerplek reserveren 
van 8.30 tot 16 uur, op vrijdag tot 
12 uur. 
Inschrijven: www.schelle.be

Zapposdagen

Ook in 2022 organiseert de dienst 
Vrije Tijd tijdens de schoolvakanties 
leuke jeugdkampen. Vanaf half 
januari ontdek je alle info op onze 
website, facebook en via Hopplr.

Inschrijven via I-school  
(link via www.schelle.be)

Gezocht: monitoren

De dienst Vrije Tijd zoekt monitoren 
om uitstappen, activiteiten en 
kampen tijdens de schoolvakanties 
te begeleiden. Help je graag mee? 
Bezorg dan jouw gegevens aan 
vrijetijd@schelle.be en je ontvangt 
meer info.

Naschoolse STEM-academie voor 5e en 6e leerjaar

WWW.WETENSCHAPAANDESTROOM.BE

ontdekken

LET’S GO!

ontwerpen

creatief denken

PRAKTISCH
WANNEER?  
Woensdag van 14.00-16.30
09/03 - 16/03 -  23/03 - 30/03 - 
27/04 -  04/05 - 11/05 

WAAR?  
Gemeentehuis  
Fabiolalaan 55, 2627 Schelle

MAXIMAAL 
20 PLAATSEN

9-12 
jarigen

Infovergadering
Maandag 7 februari om 19.30 uur op het gemeente-
huis van Schelle (als de coronarichtlijnen dit toelaten).

Gezocht: begeleiders STEM-academie
Een begeleidende coach ondersteunt de jongeren 
tijdens hun probleemoplossend proces en helpt hen 
om de antwoorden op hun vragen zelf te vinden. Als 
coach kan je jongeren enthousiasmeren. Daarbij is 
voorkennis in wetenschappen, techniek, engineering 
of wiskunde een meerwaarde, interesse een 
voorwaarde!

Je volgt 2 gratis sessies van 2 uur in het centrum van 
Antwerpen (23/2 en 9/3 of 28/4 en 12/5). 
Observatie en participatie is mogelijk bij bestaande 
STEM-academies. 

Inschrijven via QR-code
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G E ZO N D E  G E M E E N T E 

Februari:  
maand zonder alcohol 
De Druglijn roept opnieuw op om in februari geen 
alcohol te drinken. De focus van de campagne ligt 
dit jaar op je vrij voelen met Tournée Minérale: vrij 
van een kater met een verloren dag tot gevolg, vrij 
van sociale druk om te drinken en vrij om tijdens de 
rest van het jaar zelf te bepalen wanneer je wel of 
niet een glas drinkt.

Heel wat deelnemers voelen zich ook beter in hun 
vel met een maand zonder alcohol. Ga dus de 
uitdaging aan en ontdek dat je geen alcohol nodig 
hebt om je te amuseren! 

www.tourneeminerale.be

BLA
BLA
BLA

Nog geen tijd gehad 
want ik moest eerst nog een  

nieuw paar schoenen hebben?

GEEN EXCUSES. LAAT EEN UITSTRIJKJE NEMEN.

Ontdek hoe ook jij kan deelnemen op  
www.baarmoederhalskanker.bevolkingsonderzoek.be

Het Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker moedigt vrouwen van 25 tot en met 
64 jaar ertoe aan om elke drie jaar een uitstrijkje te laten nemen. Het onderzoek is 
gratis en snel. Geen excuses dus. Het bevolkingsonderzoek maakt het mogelijk om 
baarmoederhalskanker te voorkomen of al in een vroeg stadium op te sporen.  
Daardoor zullen minder mensen aan deze kanker overlijden.

Naar een actiever en  
fitter leven
Wil jij meer bewegen? Zit je vaak stil? Maar ... je hebt geen zin in sport? Je verliest  
snel de motivatie? De Bewegen Op Verwijzing-coach in Schelle helpt jou verder!

Tijdens een eerste gesprek maakt coach Kristel Verrijdt 
kennis met jou en jouw wensen. Dat is het vertrekpunt 
om een beweegplan te maken. Dit houdt rekening met je 
dagelijkse activiteiten voor een realistisch 
en haalbaar plan. Je formuleert jouw 
motivatie om je doel te kunnen bereiken. 

In een volgend gesprek bekijk je wat 
goed en minder goed loopt. Indien nodig 
wordt het beweegplan aangepast. 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.

Interesse? Vraag een verwijsbriefje aan je huisarts. 
Hiermee kan je bij de beweegcoach terecht voor een 
gesprek in het gemeentehuis. 

   www.bewegenopverwijzing.be

Afspraak via 
schelle@bewegenopverwijzing.be - 0499 31 76 44

Luistert naar 
kleine en grote zorgen
       106
www.tele-onthaal.be

Bij vragen over geweld
       1712
www.1712.be

Voor alle vragen over drank, 
drugs, gamen en gokken
       078 15 10 20 
www.druglijn.be

Vind een zelfhulpgroep
       016 19 38 14
www.zelfhulp.be

       1813 
www.zelfmoord1813.be

Hulp bij al je welzijnsvragen
       0800 13 500
www.caw.be

Werk aan je geluk
www.geluksdriehoek.be

VOOR HULP OF EEN LUISTEREND OOR 
KAN JE hier TERECHT ...

En je kan natuurlijk ook altijd 
in gesprek gaan met je huisarts.
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Concert
Wen Bellens zingt  
Barbra Streisand
Vocaliste Wen Bellens brengt met Hendrik Vanattenhoven 
(contrabas) en Koen Geudens (piano) een muzikaal 
eerbetoon aan icoon Barbra Streisand. Ze doen dat in 2022, 
het jaar waarin Barbra Streisand tachtig jaar zal worden. 

 » vrijdag 18 februari om 14 uur
 » Depot Deluxe Hemiksem
 » 10 euro

Lady Linn in duo

Fantastische songs, een passie voor pure muziek en 
een straffe livereputatie … Lady Linn heeft het allemaal. 
Ontdek haar oude en nieuwe nummers in een intieme 
bezetting met een piano, contrabas en haar mooie stem. 

 » zondag 20 februari om 16 en 20 uur
 » Depot Deluxe Hemiksem
 » 14 euro, -26 jaar en Academie HSN 12 euro

Amongster

Songwriter Thomas Oosterlynck oftewel Amongster won in 
2014 De Nieuwe Lichting. In Niel deelt hij het podium in een 
semi-akoestisch trio met Robbe Vekeman (percussie/drums) 
en Roos Denayer (gitaar/zang). Oude en nieuwe nummers 
krijgen een uitgepuurd arrangement waarbij de essentie van 
de songs en de stem optimaal tot hun recht komen.

 » zaterdag 12 maart om 20 uur 
 » gemeentehuis Niel
 » 8 euro, -26 jaar en Academie HSN 6 euro

Brent Beukelaer
Geniet tijdens het aperitiefconcert van unieke verhalen uit 
een alternatief universum dat net om de hoek ligt. Met zijn 
Nederlandstalige muziek schept Brent een kleurrijke 
wereld die tegelijk warm en fris is.

 » zondag 13 maart om 11 uur
 » gemeentehuis Niel
 » 8 euro, -26 jaar en Academie HSN 6 euro

© Diego Claudino

© Roën Lommelen 

Gezocht: lokale muziekhelden
Van beginnende dj’s en rappers tot punkrock-, folk- en 
coverbands. Sta je al jaren op een podium of kom je nog 
maar voor het eerst uit het repetitiekot? Wij zoeken jou!

In 2019 gaven twaalf muziekgroepen van eigen bodem 
het beste van zichzelf op zeven locaties. Ook in 2022 krijgt 
lokaal muziektalent een podium. Daarnaast geven we 
hen een duwtje in de rug door samen te kijken waar zij 
nood aan hebben: professionele fotoshoot, kwaliteitsvolle 
muziekopname, correct opgestelde technische fiche, ... 

Sta jij op ons podium op 30 april?
Heb jij of één van je groepsleden een link met 
Schelle, Niel of Hemiksem? Stuur dan jouw 
contactgegevens voor 1 maart naar  
cultuur@ivebica.be of 03 871 98 24. 

Zaterdag 30 april sluiten we Lokale Helden af met 
een concert van de artiesten in Depot Deluxe.
Misschien sta je dan mee op de affiche!

Concerttickets: 
www.ivebica.be, in de bib of bij de cultuurdienst (gemeentehuis)
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Academie Voor Muziek 
Woord En Dans

Dag van de Academies
Zaterdagnamiddag 19 
februari zetten we in 
op REMAKE: hermaak, 
herdenk, herspeel, 
herschrijf, herteken, 
herschilder, herneem, 
herdans, hergebruik, …

Luister naar concerten gebracht door de leerlingen op 
verschillende locaties en geniet daarbij van een hapje 
en een drankje. Kies ‘a la carte’ vanuit het programma 
of volg een voorgestelde route. Als afsluiter is er een 
geweldige fuif. 

Programma op www.academiehsn.be

Carnavalsconcert
Een stoet van muzikanten trekt met slingers en confetti 
op donderdag 24 februari vanaf 18.30 uur door het 
gemeentehuis van Schelle. Kom luisteren naar een 
Zeeuwse boer, een Eskimo, Roodkapje en Pinokkio.   
Tickets: www.academiehsn.be

Cursus

Engels voor beginners
Heb je weinig of geen achtergrondkennis van de 
Engelse taal maar wil je je kunnen uitdrukken 
in het Engels of een eenvoudige Engelse tekst 
begrijpen? Germaniste Katelijne Lauwers helpt je 
op een speelse en niet-schoolse manier om zonder 
vrees Engels te praten.
- dinsdag 25 januari, 1, 8, 15 en 22 februari van 9.30 
tot 11.30 uur

Engels converseren

Germaniste Katelijne Lauwers leidt de conversatie 
over onderwerpen uit het nieuws of de film- en 
muziekwereld. Een basiskennis Engels is nodig.
- dinsdag 25 januari, 1, 8, 15 en 22 februari van 19.30 
tot 21.30 uur 

 » 30 euro voor de reeks van vijf sessies (beginners 
of converseren)

 » gemeentehuis, Fabiolalaan 55, Schelle 
 » inschrijven verplicht: www.ivebica.be, in de bib of 

bij de cultuurdienst op gemeentehuis

Ontdek ook …
Leeskring
Wissel maandelijks jouw leeservaringen uit met 
andere boekenliefhebbers.

Leren programmeren met Coderdojo
Voor jongeren van 7 tot 18 jaar op 22/1, 12/2, 12/3, 
gratis na inschrijving via  
https://hemiksem.coderdojobelgium.be

Voorlezen aan kinderen tussen 3 en 7 jaar
Bib vestiging Hemiksem van 15 tot 16 uur op 12/1, 
26/1, 9/2, 23/2 en 23/3
Bib vestiging Niel van 15 tot 16 uur op 19/1, 16/2 en 
16/3

www.ivebica.be of in de bib

Ontbijtlezing
Grondtonen

Literatuurwetenschapper Francis Mus schrijft in 
het boek ‘Grondtonen’ over popmuzikanten zoals 
Bob Dylan, John Lennon en Frank Zappa die zich 
op het literaire pad waagden. Ontdek zijn boeiend 
verhaal, muzikaal ondersteund door Sophia 
Ammann. Vanaf 9.30 uur is er een ontbijt, de lezing 
start om 10.30 uur.

 » zondag 6 maart vanaf 9.30 uur
 » intergem. bibliotheek, vestiging Hemiksem, 

Heuvelstraat 111
 » 10 euro 
 » inschrijven verplicht: www.ivebica.bibliotheek.be 

of in de bib
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Houtig erfgoed in de Rupelstreek
Naast bouwkundig erfgoed vind je in onze regio ook nog een ander type terug: het houtig erfgoed. Oude 
bomen of struiken vertellen vaak iets over de geschiedenis van een plaats: ze illustreren oude gebruiken, 
historisch landgebruik of bepaalde technieken.

Sinds 2021 brengen de intergemeentelijke onroerend 
erfgoeddienst (IOED) Rupelstreek en het Regionaal 
Landschap Rivierenland dit bijzondere erfgoed in kaart. 
Hiervoor werken ze samen met de gemeenten, de 
erfgoedactoren en het Agentschap Onroerend Erfgoed. 
Om een volledig beeld te krijgen van deze waardevolle 
erfgoedelementen vult bronnenonderzoek, zoals oude 
prentkaarten, het terreinwerk aan.

Het doel is om alle gegevens te bundelen in een vrij 
raadpleegbare inventaris. Naast kennisopbouw bekijken 
we ook hoe we beter zorg kunnen dragen voor dit houtig 
erfgoed. Erfgoedvrijwilligers, verenigingen, bewoners en 
andere partners zijn onmisbaar om dit project tot een 
goed einde te brengen.

Help mee!
Wil je graag aan de slag in dit inventarisatieproject ‘Houtig 
erfgoed in de Rupelstreek’? 
Ken jij een bijzondere boom of struik in Schelle, Hemiksem, 
Niel, Rumst of Boom die zeker niet mag ontbreken? 
Heb je nog een oude foto’s/prentkaarten van zulke 
erfgoedelementen? 
Laat het weten via info@erfgoedrupelstreek.be

Sfeervolle eindejaarsverlichting
Ook deze winter zorgde het Autonoom Gemeentebedrijf 
voor energiezuinige led-sfeerverlichting in onze straten.  
Dit werd mee mogelijk gemaakt door de sponsorbijdrage 
van Air Liquide, Besix, Brouwerij Ganzenhof, Delhaize 
Schelle, Familiehof, Furtex, Gulf tankstation, Kapsalon 
Van Reeth, Keurslager De Proost, Move2improve, RVT 
Heidevelden, Schuttershof, Slagerij Burms en Woonpunt 
Schelde-Rupel. Van harte bedankt!

Trek je winterjas aan en geniet van een wandeling langs de 
sfeervolle etalages, huizen en tuinen!

Houtig erfgoed?
Dit zijn beplantingsvormen die 
kenmerkend zijn voor het werk van 
de mens of van de natuur, of een 
combinatie van beiden. Denk aan 
oude knotbomen, kapelbomen of 
andere beeldbepalende bomen in 

publieke parken, private tuinen, aan 
kruispunten en perceelsgrenzen. 

Maar ook oude hagen, zoals 
bijvoorbeeld vlechthagen, kunnen 
onder de noemer van houtig 

erfgoed vallen. Jongere aanplanten 
kunnen erfgoedwaarde hebben, 
als ze – omwille van schade of 
afsterven – een ouder exemplaar 
vervangen.
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Pakjesautomaat 
aan sporthal
Sinds 1 juli kan je in de pakjesautomaat aan de sporthal 
in de Parklaan elk uur van de dag een pakje ophalen of 
verzenden wanneer het jou past. In november werden 
120 pakjes afgehaald en 32 stuks teruggestuurd. Dit 
betekent een gemiddeld gebruik van 38 pakjes per 
week. Een mooi startcijfer volgens Bpost! Maar ook 
jouw pakje kan er nog bij.

Hoe werkt het?
 » Kies bij een bestelling als leverpunt de 

pakjesautomaat aan de sporthal.
 » Download de gratis My bpost app op je smartphone 

en log in met je mailadres. Je ziet jouw pakje dan in 
de app staan.

 » Ga naar de pakjesautomaat aan de sporthal, open de 
My bpost app en tik op ‘open pakjesautomaat’. Het 
kluisje gaat automatisch open. Neem je pakje eruit 
en sluit het deurtje.

 » Naast het afhalen van pakjes is ook verzenden 
mogelijk. 

 » Zelfs als de webshop het niet aanbiedt, kan je je 
pakje in een pakjesautomaat laten leveren.

www.bpost.be/nl/pakjesautomaat-zonder-scherm

Buurtrestaurant
in Boom

‘De tuin van de kleine chef’ is een kindvriendelijk 
buurtrestaurant in de Kerkhofstraat 129 in Boom. Op 
dinsdag- en donderdagavond en woensdagmiddag kan je 
er gezond en betaalbaar eten. De menukaart vind je elke 
week op hun facebookpagina.

Kwetsbare gezinnen uit Schelle eten in het buurtrestaurant 
aan voordeeltarief, maar iedereen is er welkom. Op onze 
sociale dienst in het gemeentehuis krijg je meer info.

socialedienst@schelle.be – 03 871 98 30 

“Ik ben mijn bril vergeten”, zeg ik tegen de mevrouw achter 
het loket. Ze geeft me een formulier waar ik gelezen en 
goedgekeurd moet opschrijven. Ik stamel iets, gris het 
papier mee en kan nog net “Ik breng het morgen terug” 
uitbrengen.

In de lees- en schrijfgroep bij Ligo vertel ik mijn verhaal. 
Iedereen knikt. Wat ben ik opgelucht dat ik niet alleen ben. 
Vandaag leren we een goede mail opstellen. En in mijn 
oefenschrift staat ‘Gelezen en goedgekeurd’. Helemaal zelf 
geschreven, zonder fouten!

Ook interesse in een cursus lezen en schrijven?
Ken je iemand die beter wil leren lezen en schrijven?
In Mechelen, Lier, Heist-o/d-Berg en Boom kan je het hele 
jaar instappen.

03 888 89 66 - www.ligo.be/regio-mechelen

© annedegeyterfotografie

Van harte proficiat 
Tussen oktober en half december 2021 
huwden op het gemeentehuis: 

Danny Akkermans en Christiane Verhaegen
Wim Van den Eynde en Floor Gelens
Wim Barbier en Inneke Giebeler
Frederik Vergult en Lisa Van den Bossche
Dave Reyntiens en Tanja Cammaert
Tony Lenaerts en Sabine Van Mechelen
Benjamin Lembrechts en Steffi Van Uffelen
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JANUARI
Zaterdag 8 januari
Vogels kijken op noordelijk eiland (4 km)
Vertrek parking Tolhuis (Rupeldijk) 
8.50 uur of veerboot 9 uur, einde 12 uur.
	debacker-vanlinden@telenet.be

Donderdag 11 januari
Snoepersnamiddag
Taverne Ravenstein, 14.30 uur
S-Plus
	0498 29 06 42

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

Maandag 24 januari
Nieuwjaarsconcert Weense 
Klassieken
Koningin Elisabethzaal, 14.30 uur
OKRA
	 Inschrijven: 03 888 69 22

Donderdag 27 januari
Pannenkoekendag
14 uur
OKRA
	 Info: 03 888 69 22

FEBRUARI
Woensdag 2 februari
Creatief atelier
19 - 22 uur
Viva SVV
	0495 77 01 16

Zaterdag 5 februari
Boottocht op Schelde en Rupel
Veersteiger Schelle, 10.45-16 uur.  
18 euro, -16 jaar 10 euro
	 info@natuurpuntrupelstreek.be

Zaterdag 5 februari
Feest in GBS De Klim vanaf 20.30 uur

Woensdag 9 februari
Bloemschikken Valentijn
19 - 22 uur
Viva SVV
	0495 77 01 16

Donderdag 10 februari
Koffiefeest
Taverne Ravenstein, 16.30 uur
S-Plus
	0498 29 06 42

Zaterdag 12 februari
Vogels kijken op noordelijk eiland (4 
km)
Vertrek parking Tolhuis (Rupeldijk) 
8.50 uur of veerboot 9 uur, einde 12 uur.
	debacker-vanlinden@telenet.be

Dinsdag 15 februari
Kantklossen
PC De Mouterij, 13.30 - 16.30 uur en 
19 - 22 uur
Kantschool Schelle
	03 887 00 03

Donderdag 17 februari
Carnavalfeest
PC De Mikman, 14 uur
OKRA
	 Inschrijven: 03 877 60 25

Woensdag 23 februari
Bloemschikken en creatief atelier
19 - 22 uur
Viva SVV
	0495 77 01 16

Donderdag 24 februari
Bingo
Taverne Ravenstein, 14.30 uur
S-Plus
	0498 29 06 42

Donderdag 24 februari
Stadsbezoek
OKRA
	 Inschrijven: 03 334 74 31

MAART
5-6 maart
Tentoonstelling
Hal gemeentehuis, 13 - 17 uur
Kunstkring Schelle

Woensdag 9 maart
Creatief atelier: Pasen
19 - 22 uur
Viva SVV
	0495 77 01 16

Donderdag 10 maart
Koffiefeest
Taverne Ravenstein, 16.30 uur
S-Plus
	0498 29 06 42

Seniorenfeest 8 maart
OCMW Schelle organiseert samen met de seniorenraad en het 
gemeentebestuur een seniorenfeest op dinsdag 8 maart om 14 uur in 
Sporthal Scherpenstein. De Rico Zoroh band met zangeres Nicole verzorgt 
samen met een aantal artiesten een fijn muzikaal programma.

- 10 euro (stuk taart, koffie en deelname tombola inbegrepen)
- kaarten vanaf februari 2022 verkrijgbaar bij de seniorenverenigingen en 
aan het onthaal van het gemeentehuis
(deze activiteit kan enkel plaatsvinden als de coronaregels het toelaten)

Schrijfavond Amnesty International
Je bent welkom in het gemeentehuis van Schelle op donderdag 18 januari 
en 15 februari telkens tussen 18.15 en 19.45 uur. Amnesty zorgt voor papier, 
pennen en postzegels. Jouw brief doet er wel degelijk toe en kan levens 
redden.

  
Maria Van Hoofstat - 0474 29 60 90

Deze activiteiten kunnen enkel plaatsvinden als de corona-maatregelen dit toelaten!
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Dinsdag 15 maart
Kantklossen
PC De Mouterij, 13.30 - 16.30 uur en 
19 - 22 uur
Kantschool Schelle
	03 887 00 03

20 maart
Lente-ontbijt GBS De Klim

Donderdag 24 maart
Bingo
Taverne Ravenstein, 14.30 uur
S-Plus
	0498 29 06 42

WEKELIJKSE
ACTIVITEITEN
Maandag
Tai Chi
7-21 februari, 7-21 maart
PC De Mouterij, 10.15 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 - naaisalon
24/1, 7-21/2, 7-28/3
PC De Mikman, 19.30 - 22 uur
Femma H. Familie
	03 887 86 22

Wandelen
17-31 januari, 14-28 februari, 14-28 
maart
Vertrek Laarkapel, 14-15 uur, gratis
Femma Schelle Sint-Petrus & 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
	0476 20 64 57

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
4-11-18/1, 1-8-15/2, 8-15-22/3
PC De Mikman, 20-21.15 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 Sint-Lutgardisschool, 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.wtc-de-beren-schelle.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

I N FOSC H ELLE JAN UAR I  -  FEB RUAR I  2022 •  PG 17

Bloedinzameling  
Rode Kruis
Geef mee bloed op 2 februari,  
11 mei, 27 juli en 12 oktober telkens 
van 17.30 tot 20.30 uur op het 
gemeentehuis van Schelle.
Afspraak maken op www.
rodekruis.be/afdeling/niel-
schelle/

Deze activiteiten kunnen enkel plaatsvinden als de corona-maatregelen dit toelaten!
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P R I K B O R D

Afwijking wekelijkse 
sluitingsdagen
Het college van burgemeester en schepenen 
keurde voor 2022 een aantal afwijkingen op de 
wekelijkse rustdag voor lokale handelaars goed. 
Het overzicht vind je op www.schelle.be

Geen nieuwjaars-
receptie!
De aangekondigde traditionele nieuwjaars-
ontmoeting aan het gemeentehuis op dinsdag 
11 januari werd geannuleerd omwille van de 
coronamaatregelen.

Zelfstandig leven 
met een beperking? 
Mobilant ondersteunt 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 - www.mobilant.be

Houtkachel of 
haard?
1. Stook uitsluitend droog en onbehandeld 

hout!
2. Kies een kachel met een aangepast vermogen 

aan jouw woning!
3. Zorg voor een voldoende hoge, schone 

schoorsteen die goed trekt en die geen bron 
van ergernis is voor je buren!

4. Hou de rook en de vlammen in de gaten!

www.stookslim.be

Wist je dat ...
Het altijd verboden is om vuurwerk af 
te steken,  dus ook op oudejaarsavond. 
Op vuurwerk afsteken zonder toelating staat 
een boete. 

Gratis energie- en 
renovatieadvies
Het EnergieK loket geeft onafhankelijk advies 
en begeleiding op maat. Er is een maandelijkse 
zitdag op het gemeentehuis van Schelle. Na 
afspraak kan je bij hen terecht op dinsdagen 
25/1, 22/2 en 22/3/2022 telkens tussen 9 en 12 
uur.

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

tel. 03 350 08 08
 » www.igean.be/energiek-loket
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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 gft-container op te halen
 » om een exemplaar te ontvangen van de afval kalender, 

het infoblad, de anti-reclamesticker, de huisdiersticker 
en verschillende toeristische folders

 » om gevonden voorwerpen binnen te brengen.

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

Politiezone Rupelstreek
Indien de politie niet ter plaatse dient te komen, kan je 
vanaf 10 januari eenvoudig een afspraak maken via de 
website www.politiezonerupel.be. Op weekdagen kan je 
een vrij afspraakmoment kiezen van 9 tot 19 uur en op 
weekenddagen van 10 tot 18 uur.

Voor dringende hulp blijft de politiezone Rupel dag en 
nacht beschikbaar via het noodnummer 101.

Een aantal aangiftes kunnen online via www.police-
on-web.be zoals (brom)fietsdiefstal, winkeldiefstal, 
beschadigingen, registratie alarm- of camerasysteem, 
slagen en verwondingen, bedreigingen, verlies voorwerp of 
document, …

Gemeente- en OCMW-raad
Donderdag 20 januari en 24 februari om 20 uur in het 
gemeentehuis (data onder voorbehoud). 
De agenda en het verslag 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: 6-13-20-27 januari, 3-10-17-24 februari, 3-10-17-
24-31 maart
Papier en karton: 24 januari, 21 februari, 21 maart
GFT+ en PMD: 7-21 januari, 4-18 februari, 4-18 maart
Kerstboom: 6 januari
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  
13-19 uur, vrijdag 13-17 uur, zaterdag 9-16 uur, gesloten  
op 1 januari en 18 maart 2022.

Gratis juridisch advies
In het gemeentehuis kan je terecht voor gratis juridisch 
advies van een advocaat op donderdag 13 en 27 januari, 
10 en 24 februari, 10 en 31 maart 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



NIEUW 

Op digitale consultatie bij 
huisdokter
Met vijf huisartsen in onze gemeente zitten we onder het optimale niveau van zeven artsen voor 
8600 inwoners. De druk op de artsen is groot en die nam enkel toe door de covid-pandemie. Naast een 
vestigingspremie om nieuwe huisartsen aan te trekken, zet de gemeente vanaf januari met Doktr in op 
consultaties op afstand.

Afgelopen zomer lanceerde Proximus het tele consultatie-
platform Doktr. Dat is een app waarlangs alle Belgen veilig 
en eenvoudig voor primaire medische problemen (denk 
aan covid-vragen, maar ook koorts, verkoudheden, allergie, 
..) een consultatie met een huisarts kunnen hebben. In 
onze buurlanden gebeurt dat al langer.

Door de samenwerking met het telecommunicatieplatform 
Doktr krijgen huisartsen in Schelle de mogelijkheid 
om versneld opgeleid en ondersteund te worden om 
videoconsultaties te voeren. Doordat het platform de 
consultatie voorbereidt, een support team ter beschikking 
stelt en de afhandeling van het consult helpt, wint de 
arts meteen tijd. Het bestuur voorziet een financiële 
ondersteuning voor artsen die in dit systeem willen 
stappen. Binnenkort start een eerste Schelse arts in dit 
systeem, mogelijks komen er ook nog andere artsen bij. 

Daarnaast gaan we de Doktr app gebruiken om in 
2022 verschillende gezondheidspreventiecampagnes 
op te zetten naar de Schellenaars. Deze samenwerking 
ondersteunt de wens om van Schelle blijvend een 
aantrekkelijke gemeente te maken om te leven en te 
werken, ook voor zorgverleners.

O N D E R ST E U N I N G  D O K T E R S  E N  TO E G A N K E L I J K E  B A S I S G E ZO N D H E I D S ZO R G

Consulteer een dokter 
via je smartphone
Doktr is een mobiele applicatie die patiënten op een 
gemakkelijke en veilige manier in contact brengt met 
een Belgische gekwalificeerde arts. De teleconsultaties 
verlopen via video op om het even welke locatie. 

Nadat je je als patiënt veilig hebt geïdentificeerd via 
itsme en een aantal basisvragen hebt beantwoord, 
word je doorverbonden met een arts. Als jouw huisarts 
samenwerkt met Doktr kan je hierbij een afspraak 
aanvragen tijdens de consultatieperiode die hij/zij 
koos. 

Indien niet, dan kan je terecht bij een andere arts op 
het platform. Hij/zij krijgt jouw basisgegevens en een 
digitale samenvatting van de reden van het gesprek 
te zien. Nadat jij uitdrukkelijke toestemming hebt 
gegeven, krijgt de arts toegang tot jouw medisch 
dossier. 

De applicatie is beschikbaar op iOS en Android en 
staat open voor iedereen die is ingeschreven bij een 
Belgische mutualiteit.


