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Achter Volkstuin Aerdborg groeit een ontmoetingsplek voor jong en
oud in een ecologische tuin met eetbaar lekkers voor de toekomst.
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VO O R W O O R D

Beste Schellenaar,
De oorlog in Oekraïne sloeg in als een ‘bom’. Het
ondenkbare en het onwaarschijnlijke in het westen werden
werkelijkheid: oorlog in een land dat onze waarden en
normen deelt. Onwezenlijk. Brutaal en barbaars geweld
schudt de wereld door elkaar. Bombardementen zaaien
vernieling. Het maakt onschuldige slachtoffers. Een miljoen
mensen, vooral vrouwen en kinderen, is op de vlucht.
Met heldenmoed verdedigt het thuisfront stad en land.
De internationale solidariteit is bijzonder groot. Bang
vraagt iedereen zich af wat ons nog te wachten staat.
Deze zinloze vernieling en wereldbrede ontreddering
tonen - opnieuw - aan waartoe dictators in staat zijn.
Elk gemanipuleerd nationalisme brengt telkens opnieuw
‘Hitlers’ voort. Met hun extreem hoog ego en eigen
machtsdrang bedreigen zij de wereldvrede en jagen zij
onschuldige mensen de dood in. Elk extremisme - links
of rechts - elk fundamentalisme van welke aard ook
verdeelt, ondermijnt en ondergraaft wereldvrede,
samenhang en verbondenheid.
Terwijl Kiev vecht om te overleven, groeit er een zeer brede
solidariteit met het Oekraïense volk. Ook bij ons. Wie
een gezin wil opvangen, wie mee een actie wil opzetten,
kan zich nog steeds melden bij ons bestuur. Al heel wat
Schellenaren toonden zich bereid om mensen op te
vangen of hulp te verlenen. We bekijken welke acties we
als gemeente nog kunnen opzetten of ondersteunen.
‘Hou het klein’: geen fusie
De fusiebesprekingen tussen Borsbeek en Antwerpen
wakkert de fusiegedachten terug aan. Uit meerdere
reacties blijkt opnieuw zeer duidelijk dat de Schellenaar
geen vragende partij is voor een fusie. Althans dit bestuur
kiest resoluut voor behoud van haar zelfstandigheid.
Onze stelling is en blijft: ‘Hou het klein en ga - waar nodig –
slimme en goede samenwerkingsverbanden aan’.
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Zo zit ons bestuur in een uitgebreid netwerk van
vele samenwerkingsverbanden met andere besturen
en organisaties. Het ondersteunt onze daad- en
bestuurskracht. Niet het bevolkingsaantal van een
gemeente bepaalt haar bestuurskracht.
Als gemeente met het kleinste bevolkingsaantal van
het Rupelstreek is de belastingdruk in Schelle het laagste.
De personenbelasting daalde nog zachtjes. Schelle zit in
de kopgroep van de twintig gemeenten met de laagste
personenbelasting. Bij een fusie zal de Schellenaar dan
ook het gelag betalen! Schelle combineert lagere
belastingen met bestuurs- en daadkracht. ‘Houden zo’
is de dagelijkse opdracht en ook de uitdaging.
Wist u dat van de 1.100 lagereschoolkinderen in onze
scholen er meer dan 400 kinderen van buiten de gemeente
komen? Meerdere verenigingen trekken zeer vele mensen
van buiten Schelle aan!
Lagere belastingen en toch stevig blijven investeren
De recente investering in riolerings- en wegeniswerken
en het uitgebreid grachtenstelsel in de Steenwinkelstraat,
Tuinlei, Hulstlei en Oude Bosstraat bedroeg ongeveer
6 miljoen euro. Vijf jaar geleden investeerde ons OCMW
zo’n 7 miljoen euro in de assistentiewoningen van het
Muydenhof. Een zeer gewaardeerd project.
De isolatiewerken van de volledige school kostte ongeveer
1 miljoen euro. Voor de start van het nieuwe schooljaar
gaat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang open. Een
investering van ongeveer 3,2 miljoen euro. Plannen voor
een nieuw, klimaatneutraal administratief centrum zijn
in ontwikkeling.

VO O R W O O R D

Ontharding en vergroening
Investeren in het klimaat is ook investeren in ontharding:
ongeveer tien straten worden de volgende drie jaar verder
vergroend en onthard. Geen beloftes, maar reële aanpak.

maar het aantal stappen tot de vermelde bestemming.
Om gezonder te zijn, mentaal en lichamelijk, is bewegen
de sleutel. Stappen zetten is daarbij de meest
laagdrempelige manier om te bewegen.

De opwarming van de aarde leidt tot extreme weers
omstandigheden zoals droogtes, hoge temperaturen,
zwaardere stormen en overstromingen. Voedsel- en
waterbevoorrading komen onder druk te staan. Ontkennen
of de andere kant uitkijken en denken dat dit voor anderen
is, kan niet meer.

Het Vlaams Instituut Gezond Leven zal ons nieuwe,
stevigere wegwijzers bezorgen die tegen stormweer
opgewassen zijn. De wegwijzers aan onder andere het
gemeentehuis, de sporthal, het station en de Tuinlei maken
de wandeling tussen twee plaatsen in onze gemeente
concreet. Zo zet je tussen het station en het gemeentehuis
714 stappen en van de sporthal naar het veer zijn 4520
stappen. Je ziet meteen dat de afstand te voet haalbaar is
en hoeveel stappen dat oplevert van de 10.000 die je elke
dag best zet.

Als waterdorp investeerde ons bestuur de voorbije
decennia zeer veel om wateroverlast te voorkomen.
En met succes. Maar dit is niet (meer) voldoende.
Onze aarde, ons klimaat vraagt om meer.
Meerdere miljoenen zijn voorzien om de volgende jaren
minstens 2 ha openbaar domein te ontharden. De plannen
zijn in voorbereiding. Begin 2023 start het eerste werk:
in de Wullebeekstraat - met behoud van de bomen wordt 2.000 m2 verder vergroend en onthard.
Op het investeringsprogramma van 2023 staat eveneens
de herstructurering van de Fabiolalaan, G. Gezelleplaats,
H. Verriestplaats, stukje Peperstraat, de Leopoldstraat en
enkele nabijgelegen straatjes. Een investering van ongeveer
5 miljoen euro. De ambitie is om hier minstens 7.000 m2 te
ontharden.
Voor de vergroening van de Poortstraat werd een
ontwerper aangesteld. De Clement Bolsensstraat, de
Jean Legrand en de E. Van Hoofstatstraat liggen eind
deze maand ook op de ontwerptafel. Inzet: vergroenen
en ontharden zodat meer water wordt tegengehouden,
afgeremd en kan infiltreren. Ook u kan een zeer sterke
bijdrage leveren door een verharde voortuin te vergroenen.
Tevens blijft het de bedoeling tegen het eind van deze
legislatuur meer dan 30.000 bomen te hebben aangeplant.
Praat, denk en doe mee
We werken volop aan ons gemeentelijk klimaatactieplan.
Hierbij nodigen we ook onze inwoners uit om mee na te
denken en de handen uit de mouwen te steken. Van maart
tot mei verzamelen we ideeën en werken we acties uit
voor een klimaatvriendelijke gemeente onder de noemer
‘Atmosfeermakers’. Vier thema’s worden uitgediept in
telkens twee avonden. Daarnaast kan je ook op ons nieuw
inspraakplatform jouw ideeën kwijt. Je leest er meer over
op pagina 10.
10.000 stappen
Onder het motto ‘elke stap telt’ zet ook Schelle, net als
vele andere gemeenten, de schouders onder het 10.000
stappen-project. Daarvoor zetten we op verschillende
plaatsen wegwijzers met daarop niet het aantal kilometer,

Terwijl u dit leest, toont de lente
haar jonge kracht, brengt de natuur
tot nieuw leven en tovert zij een
oneindige kleurenrijkdom van
ontluikend groen. Geniet hiervan
tijdens uw wandeling of fietstocht
in ons dorp!
Rob Mennes
Uw burgemeester
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Wil je iets melden aan de
gemeente?
Vul dan het meldingsformulier in via het digitale
loket op www.schelle.be of contacteer het onthaal
van het gemeentehuis op 03 871 98 30.
Jouw melding gaat naar
de juiste dienst voor
opvolging.
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De beste rookstoppoging …
die doe je niet alleen!

Rook je, maar wil je er graag mee stoppen? Schrijf in voor acht groepssessies onder begeleiding
van erkend tabakoloog Marouschka Beckers. Twijfel je? Kom dan naar de gratis infosessie.
Daarna beslis je of je wil deelnemen aan de cursus.
Marouschka Beckers: Roken is een verslaving waarbij je zelf
het initiatief moet nemen om te willen stoppen. Sommige
rokers kunnen stoppen zonder hulp of vragen advies aan
hun huisarts of apotheker. Voor anderen die de (E)-sigaret
of vape vaarwel willen zeggen, werkt een rookstopcursus in
groep beter. Daar ben je samen met een tiental mensen die
willen stoppen.
Tijdens acht bijeenkomsten werkt de groep naar hun
rookstopdag toe. Als tabakoloog begeleid ik hen daarbij,
geef tips en leer hoe je een herval kan voorkomen. Het
contact met lotgenoten geeft een extra duwtje in de rug.
Voor een groeiende groep mensen is roken iets wat
ze nooit hebben gedaan en waarvan ze zich ook
niet kunnen voorstellen het ooit te doen.
Marouschka: Inderdaad, het project ‘Generatie Rookvrij’
wil ieder kind geboren vanaf 2019 in elke levensfase
beschermen tegen tabaksrook.

Zo wordt rookvrij opgroeien vanzelfsprekend en
niet-roken de norm.
Door niet meer te roken in het zicht van kinderen en
hen een andere norm rond roken te leren, maak je hen
weerbaarder om later zelf niet te gaan roken. Kinderen
kopiëren gedrag, dus ook rookgedrag. Als ze (jong)
volwassenen zien roken, dan wekt dat de indruk dat roken
een normaal onderdeel van het leven is in plaats van een
dodelijke verslaving.
Rokers die meer info willen over de rookstopcursus
zijn welkom tijdens de gratis infosessie?
Marouschka: Iedereen kan vrijblijvend komen luisteren en
vragen stellen. Je krijgt uitleg waarom stoppen met roken
niet altijd eenvoudig is, welke voordelen er zijn voor je
lichaam en op welke manieren je kan stoppen. Je krijgt ook
info over de rookstopcursus in groep en je kan aansluitend
op de infosessie ook inschrijven.

tegen 2037 sigaretten enkel nog in gespecialiseerde winkels verkocht mogen worden en niet meer
in bv een supermarkt? Dat is het jaar waarin de kinderen uit 2019 hun achttiende verjaardag
vieren. Het rookvrij maken van scholen, speeltuinen, cafés, terrassen, … is de weg naar een
rookvrije omgeving.

Gratis infosessie

Maandag 28 maart om 20 uur in het gemeentehuis van Schelle.

Cursus met 8 bijeenkomsten

Dinsdag 19 april, maandag 25 april, 2-9-16-23 mei, 13 en 27 juni.
Telkens om 20 uur in gemeentehuis Schelle – Fabiolalaan 55.
Deelname 48 euro, als je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming betaal je 24 euro.
Inschrijven voor de infosessie en de cursus: onthaal@schelle.be - 03 871 98 30

Samen op weg
naar een
rookvrije
toekomst
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Digitale consultaties met
de Doktr-app

Doktr is een app die iedereen kan downloaden en waar je na aanmelding met itsme terecht kan voor een
veilige, flexibele en comfortabele videoconsultatie met een huisarts.
Doktr zet in op een toekomst waarin fysieke en digitale
gezondheidszorg elkaar perfect aanvullen en versterken.
Teleconsultaties kunnen de druk op het inkrimpend
artsenbestand verlichten. Steeds meer patiënten staan
hiervoor open en willen er gebruik van maken, waaronder
ook Schellenaren.
Doktr wil videoconsultaties op een efficiënte manier
integreren in de praktijk van huisartsen. Patiënten kunnen
voor een heleboel ziektes en symptomen efficiënt en
via een even kwaliteitsvolle manier geholpen worden.
Natuurlijk heffen digitale consultaties de nood aan fysieke
consultaties niet op. Wel kunnen videoconsultaties de
zorg flexibeler maken om in crisistijden de noodzakelijke
continuïteit van zorgen aan patiënten te blijven bieden.
Waarvoor kan ik bij Doktr terecht?
Doktr is een app waarlangs alle Belgen veilig en eenvoudig
voor primaire medische problemen een consultatie met
een huisarts kunnen hebben. Denk maar aan: covidvragen, verkoudheden, allergie, verlengen van medicijnen,
voorschrift en afwezigheidsattesten, opvolging van
patiënten met chronische ziekten, …
Hoelang duurt het totdat ik een dokter kan spreken?
Doorgaans kan je als patiënt binnen de 10 minuten een
videoconsultatie met een arts starten. Op bepaalde
momenten kan er een langere wachtrij zijn omdat er
uitzonderlijk veel mensen tegelijkertijd een teleconsultatie
wensen. In dat geval krijg je een plaats in de wachtrij.
Je ontvangt een melding (als je dit ingeschakeld hebt)
wanneer je aan de beurt bent.
Hoeveel kost het om de diensten van Doktr te gebruiken?
Momenteel kan je de app helemaal gratis downloaden.
De consultatie zelf wordt volgens de huidige COVID teleconsultatieregels volledig gedekt door je ziekenfonds als je
aangesloten bent bij een Belgisch ziekenfonds.
Kan een andere dokter dan mijn huisdokter mijn
gegevens bekijken?
Ja, enkel als je expliciet toestemming geeft tot je globaal
medisch dossier. Maar dat is niet verplicht. Je kan bij
Doktr terecht zonder toegang te geven tot je globaal
medisch dossier. Je krijgt sowieso enkele vragen zodat de
behandelende dokter jou en je klachten leert kennen. Je
kan er expliciet voor kiezen om de behandelende dokter al
dan niet toegang te geven tot je globaal medisch dossier.
Wil je ook snel en eenvoudig een huisarts raadplegen via
je smartphone? Download dan de Doktr-app!

Hoe werkt Doktr?
4 eenvoudige stappen
1

LOG IN
Download de Doktr app en registreer met
itsme. Zo krijg je veilig en snel toegang tot de
app.

2 INTAKE
In afwachting van je gesprek beantwoord
je enkele korte vragen van Lisa, de digitale
assistent. Deze informatie zal de dokter helpen
om zich voor te bereiden op de consultatie en
om je goed te helpen.
3 DOKTERSGESPREK
De dokter stuurt je een bericht en start de
videoconsultatie via de app.
4 NAZORG
Na de consultatie vind je een samenvatting
van het doktersadvies in de app. Zo kan je
achteraf alles rustig nalezen. Als de dokter
beslist dat je te ziek bent om te gaan werken,
dan ontvang je een afwezigheidsattest in
de app. Indien je medicatie nodig hebt, dan
vind je de voorschriften terug op het federale
gezondheidsportaal Mijngezondheid.be .
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Afspraak met mammobiel
Het Bevolkingsonderzoek Borstkanker
geeft vrouwen van 50 tot en met
69 jaar de kans om elke twee jaar een
kwaliteitsvolle screeningsmammografie
te laten nemen. Als je in aanmerking komt voor dit
onderzoek ontvang je een persoonlijke, schriftelijke
uitnodiging van het Centrum voor Kankeropsporing.
In die brief staat een afspraak vermeld tussen 20 april en
5 mei in de Mammobiel aan het gemeentehuis van Schelle.
Het onderzoek is volledig gratis als je bij een Belgisch
ziekenfonds bent aangesloten.
www.bevolkingsonderzoek.be
Centrum voor Kankeropsporing - 0800 60 160

Maart: strijd tegen darmkanker
In maart staat het gemeentehuis opnieuw in blauw ledlicht om het Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker in de
kijker te zetten. We moedigen inwoners aan om de gratis
test te doen die je ontvangt als je tussen de 50 en 75 jaar
bent en het twee jaar geleden is dat je een stoelgangstaal
liet onderzoeken.

Laat je screenen
Vroege opsporing van dikkedarmkanker verhoogt de kans
op genezing. Het onderzoek is gratis en snel. Dus: krijg
je een test in de bus, neem een staal en stuur de omslag
terug!

Deelname van 69%
Schelle nam in 2018 het initiatief om de leeftijdsgrens
van dit onderzoek voor haar inwoners te verlagen naar
50 jaar. In 2020 nam 69,2% van de doelgroep deel aan
het onderzoek. Hiermee scoren we 5% hoger dan het
gemiddelde in onze provincie. De Schellenaren tussen
50 en 60 jaar sturen procentueel minder hun test
terug dan de zestigplussers.

Naar een actiever en fitter leven
Je wil meer bewegen, maar je weet niet hoe? Doe een beroep op een
beweegcoach die jou helpt gezond te bewegen.
Bewegen Op Verwijzing-coach Kristel
Verrijdt zoekt samen met jou naar
eenvoudige manieren om meer te be
wegen in het dagelijkse leven en maakt
een haalbaar beweegplan op. Van op de
zijlijn motiveert ze jou om vol te hou
den. Na de begeleiding zet je je nieuwe,
actieve(re) levensstijl zelf verder.
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. Maak dan een afspraak voor
een gesprek in het gemeentehuis van
Schelle.
Afspraak via 0499 31 76 44
schelle@bewegenopverwijzing.be
www.bewegenopverwijzing.be
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Infosessie:
valpreventie
Op dinsdag 26 april om 19
uur kan je deelnemen aan
een webinar voor ouderen en
mantelzorgers. Tinneke Claes,
ergotherapeute en experte
valpreventie, vertelt je waar
de accenten liggen om een
woning zo veilig mogelijk te
houden.
Deelnemen kan via
www.logomechelen.be/
valpreventie.

VEILIGHEID

Politie zoekt vrijwilligers diefstalpreventie
De politiezones HEKLA, RUPEL en MINOS zoeken enthousiaste vrijwilligers voor het versterken van hun team
diefstalpreventieadviseurs!
Wat?
Als vrijwillig adviseur volg je eerst een gratis meerdaagse
opleiding, gekoppeld aan een stage bij de politiezone waar
je vrijwilliger wil zijn. Tijdens de stage ga je samen met een
preventieadviseur bij onze inwoners op huisbezoek.
Je adviseert bewoners hoe ze hun inbraakgevoelige punten
van de woning beter kunnen beveiligen. Omdat veilig
wonen begint met veilige leefgewoonten willen wij zoveel
mogelijk inwoners van onze politiezones bezoeken en
adviseren.
Voorwaarden?
De vrijwilligers diefstalpreventie moeten over een blanco
strafblad beschikken en minimum achttien jaar jong zijn.
Benieuwd?
Schrijf je dan in voor één van de infomomenten naar keuze!

I N FOM OM E NTE N
Zaterdag 26 maart om 10 uur in PZ RUPEL,
Jozef Van Cleemputplein 5, Boom
Inschrijven voor 17/3:
pz.rupel.diefstalpreventie@police.belgium.eu
03 443 09 00
Dinsdag 22 maart om 20 uur in PZ MINOS,
Drabstraat 174 Mortsel
Inschrijven voor 17/3:
preventie@politieminos.be
03 451 98 30
Donderdag 24 maart om 20 uur in PZ HEKLA,
Prins Boudewijnlaan 43a, Edegem
Inschrijven voor 17/3:
pz.hekla.contact@police.belgium.eu
03 444 00 00

Ben jij al lid van BIN?
Een buurtinformatienetwerk, kortweg BIN, is een
samenwerkingsverband tussen de lokale PolitieZone Rupel,
buurtbewoners, handelaars en de gemeente. Zij houden
elkaar op de hoogte van wat er gebeurt in de buurt.
Die uitwisseling van informatie zorgt voor meer sociale
controle en vergroot het veiligheidsgevoel.
Iedere inwoner vanaf 18 jaar kan gratis lid worden
van het BIN van zijn/haar wijk. Op www.schelle.be
vind je in de rubriek leven en wonen - veiligheid een
inschrijvingsformulier (of je vult BIN in de zoekbalk in).
pz.rupel.operaties@police.belgium.eu - 03 443 09 00
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Visualisatie Inkom

Doeboek ‘Timeout tegen Pesten’
Alle kinderen tussen 10 en 12 jaar
(°2010-2011) ontvangen in maart
het doeboek ‘Time-out tegen Pesten’
in hun brievenbus. Het boek wil
sportende kinderen van 10 tot 12 jaar
CHS_Chirolokalen Schelle
helpen om te praten
over pesten
VISUALISATIE
_V_N_1
22/10/2019
en om te reageren
wanneer ze
pestgedrag zien.
dossier nr. :
plan

:

plan nr.

:

datum
schaal

:
:

Olympisch kampioene Nina Derwael
en Ketnetheld Nico Vanhole zijn
de ambassadeurs. In het doeboek
vind je leuke stripverhalen, nuttige
tips, sportieve oefeningen, gezonde
recepten, een zoekplaat en een
sportief ganzenbord.

Kakje in een
zakje
De Chiroleden en hun leiding vinden
het niet fijn als er hondenpoep op hun
speelterrein aan de Ceulemansstraat
ligt.
Spelen in een drolletje is absoluut
geen lolletje. Dus ruim dat kakje maar
snel op … overal en altijd!

Visualisatie van de gevel van de nieuwe Chirolokalen aan de Tuinlei.

2

Visualisatie Gevel

Nieuwe huisvesting
voor Chiro midden
het groen

De deputatie van de provincie Antwerpen verleende eind 2021 een
vergunning aan VZW Chiro Schelle voor de bouw van een jeugdlokaal
aan de Tuinlei. Na een procedure van meer dan tien jaar kunnen
de Chiroleden uitkijken naar een nieuwe en groene speelplek.
Het gemeentebestuur stuurt aan op een duurzaam gebouw en
ondersteunt dit met een subsidie van 500.000 euro.

De huidige Chirolokalen aan de
Ceulemansstraat, waarvan het oudste
gedeelte bijna 70 jaar oud is, zijn
uitgeleefd, verouderd en allesbehalve
duurzaam. Het gebouw is te klein om
onderdak te bieden aan deze groep
met 300 leden. Deze vergunning
was dan ook cruciaal voor het
voortbestaan.
Ruimte maximaal benutten
Het bestuur stelt een terrein van
1,5 ha ter beschikking in een open,
groene omgeving aan de Tuinlei.
Het sluit aan bij het Kerkebos en het
Berrenheibos, een natuurgebied van
22 ha dat samen met de provincie
verder wordt ontwikkeld. Via een
fijnmazig fietsnetwerk is het terrein
langs alle kanten bereikbaar.
De ruimtelijke inplanting streeft
naar een meervoudig gebruik
van de grond. Zo werd een
samenwerkingsovereenkomst
afgesloten met het landbouwbedrijf
Forestree aan de Capucienendreef.
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Er worden 120 fruitbomen aangeplant
en op geregelde tijdstippen is er
graasruimte voor schapen.
Uitkijken naar de nieuwe lokalen
Tien jaar geleden werd vzw Chiro
Schelle opgericht met als doel de
Chirogroep te begeleiden tijdens de
bouw van nieuwe jeugdlokalen.
Dirk Vranken: ‘De goedkeuring voor
dit project in de Tuinlei is goed nieuws
voor de Chiro van Schelle. Als één van
de grootste jeugdverenigingen van
het land spelen we een belangrijke
rol in het leven van heel wat
Schellenaren.
Het is dan ook heel fijn dat we de
steun kregen van de gemeenteraad,
de Kerkfabriek St. Petrus en Paulus
Schelle, v.z.w. Dekenaat Rupel-Nete
Regio Boom VZW, Regionaal landschap
Rivierenland en De Forestree (bio
boerderij). Wij kijken nu vol goede
moed naar de toekomst en werken
verder aan de nieuwe lokalen!’

JEUGD

Uitleendienst voor babyspullen
Het Huis van het Kind is een samenwerkingsverband van Schelle, Niel en Hemiksem. Zij bouwen samen
een ‘Babytheek’ uit. Dit werkt zoals een bibliotheek maar dan voor spullen die een baby nodig heeft of die
ouders gebruiken in de eerste 18 maanden.
Word lid en krijg toegang tot kwalitatieve, duurzame
babyspullen. Zo hoef je geen spullen te kopen die je
maar kort nodig hebt zoals een babybadje, wipstoeltje
of borstvoedingskusssen. Je kan ook testen wat het best
bij jou past: een draagdoek of draagzak, een co-sleeper
of wieg, … Je leent enkel wat je op dat moment gebruikt.
Bovendien verklein je de afvalberg en geef je gebruikte
spullen een nieuw leven.
Hoe werkt het?
Surf naar www.huisvanhetkindhemiksemnielschelle.be
1. Maak je lidmaatschap aan.

2. Kies jouw spullen in de online catalogus.
Je kan tot 5 stuks uitlenen.
3. Maak een afspraak in de afsprakenplanner en haal je
reservering op in Depot Deluxe in Hemiksem.
4. Breng het gebruikte materiaal in propere staat terug
na de afgesproken periode.
Lidgeld
Jaarabonnement 25 euro, sociaal tarief 5 euro
De sociale dienst gaat na of je in aanmerking komt
voor het sociaal tarief. Maak een afspraak op
03 871 98 30 of socialedienst@schelle.be

Gezocht: tweedehands babymateriaal
In de Babytheek staat hergebruik centraal. Daarvoor zoeken we tweedehands, kwaliteitsvol babymateriaal.
Heb je nog iets in goede en nette staat? Neem contact op met huisvanhetkind@hemiksem.be.

Op kamp in paas- en zomervakantie
Ontdek het aanbod voor de paas- en zomervakantie in de
brochure op www.schelle.be/vrije-tijd/jeugd/activiteiten
(of zoek op zappos).
Inschrijven kan online via I-school op
www.schelle.be/inschrijven/

BKO De Schellebel werkt ook met I-school. Hiermee kan
je niet automatisch inschrijven voor de activiteiten van
de dienst Vrije Tijd. Heb je enkel een account voor De
Schellebel, mail naar vrijetijd@schelle.be om te activeren
dat je ook voor de activiteiten van de dienst Vrije Tijd kan
inschrijven.

DATUM

ACTI V ITE IT

L E E F TIJ D

P RIJ S

4 – 8 april

Zwem-omnisportkamp (in Boom)

°2012-2016

95 euro

11 – 15 april

Cowboys en indianen

°2015-2018

65 euro

11 – 15 april

Ropeskipping - omnisport

°2010-2015

65 euro

juli - augustus

Vechtsportkamp, STEM-kamp, racketkamp, theaterkamp, …

°2007- 2018

Kijk, ik fiets
Is je kleine kapoen al behendig met het rijden op een loopfiets of op een
kleuterfiets met steunwieltjes? In samenwerking met sportregio Rivierenland
organiseren we leermomenten in de sporthal zodat leren fietsen met vallen en
opstaan geen pijnlijke maar een leuke ervaring is. Na een sessie kan 80 tot 90 %
van de jonge deelnemertjes fietsen zonder hulp.
Locaties
» Willebroek: 23 april van 9 tot 12 uur of van 13 tot 16 uur
» Schelle: 7 mei van 9 tot 12 uur
» Boom: 11 juni van 9 tot 12 uur
» Rumst: 11 juni van 13 tot 16 uur
Prijs: 12 euro
Inschrijven via i-school - www.schelle.be/inschrijven/

Lokaal loket
kinderopvang
Vanaf 7 maart is er één
platform voor het zoeken
naar kinderopvang in Schelle,
Hemiksem en Niel. Surf naar
www.opvang.vlaanderen en
vind de opvang voor jouw kind.
Hulp nodig? Hiervoor kan je
terecht bij huisvanhetkind@
schelle.be - 03 871 98 30
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ATM O S F E E R M A K E R S

Schrijf mee aan klimaatplan

Meer dan ooit merken we dat onze zomers de laatste jaren veranderen. Van hittegolven en lage grond
waterstanden tot hevige stortbuien en overstromingen. De klimaatverandering is geen ver-van-onsbedshow. Tijd voor actie!
De gemeente Schelle ondertekende het Burgemeesters
convenant 2030 en gaat de uitdaging aan om tegen 2030
de CO2-uitstoot met 40% te verminderen. Daarom werken
we aan een klimaatactieplan waarbij we ook de ideeën van
onze inwoners willen horen en omzetten in actie.
Samen aan de slag
Van maart tot mei verzamelen we ideeën en werken we
acties uit voor een klimaatvriendelijke gemeente onder de
noemer ‘Atmosfeermakers’. Vier thema’s worden uitgediept
in telkens twee avonden. De eerste sessie rond lokale en

circulaire economie vond plaats op 2 en 9 maart. Maar de
komende weken kan je nog heel wat ideeën kwijt!
Rond elk thema krijg je eerst een korte inleiding en
overlopen we wat er al bestaat in Schelle. Daarna gaan we
met de groep aan de slag om nieuwe ideeën te verzamelen.
In een vervolgavond bekijken we wat we kunnen omzetten
in concrete acties. Bij voorkeur ben je aanwezig op de twee
denkavonden, maar dat hoeft niet. Ook één avond ben je
meer dan welkom om mee te komen nadenken.

Omgaan met
groen en water

Duurzame
mobiliteit

Lokale en
hernieuwbare stroom

Wat? Dit gaat over groenblauwe
netwerken zoals bossen, graslanden,
buurtparkjes, volkstuintjes,
waterpartijen, rivieren, … die
uitgebreid en met elkaar verbonden
worden. Daardoor kan water
voldoende infiltreren en opgeslagen
worden. Ze bieden ook verkoeling en
capteren CO2 uit de lucht.

Wat? Hoe we ons verplaatsen
heeft een enorme invloed op onze
ecologische voetafdruk. Door
bewuster om te gaan met ons vervoer
kan er nog grote winst worden
geboekt voor het milieu en het
klimaat!

Wat? Hernieuwbare en groene stroom
is meer dan ooit een relevant thema.
En die energie kan eigenlijk ook lokaal
geproduceerd worden!

Hoe? Dit kan door het openleggen van
beken, openbare ruimte ontharden
of je gaat zelf aan de slag door
een bloemenweide te zaaien of de
voortuin te ontharden. Je kan een
regenton plaatsen om water op te
vangen waarmee je bloemen en
planten water geeft in tijden van
droogte.
Jouw idee? Kom op dinsdag 22 en
woensdag 30 maart meedenken!

Hoe? We kunnen onze CO2-uitstoot
verminderen door tegelijkertijd in te
zetten op een mentaliteitsswitch en
op de uitbouw van infrastructuur. Zo
gaan we in de toekomst voor kortere
afstanden sneller te voet of met de
fiets en gebruiken we voor langere
afstanden een combinatie van
openbaar vervoer en deelwagens.

Hoe? Dat kan als burgers privé
initiatief nemen zoals bijvoorbeeld
het installeren van zonnepanelen,
maar ook door gezamenlijke
inspanningen zoals lid worden van
energiecoöperaties.
Jouw idee? Geef jouw inbreng
op donderdag 21 april en woensdag
4 mei!

Jouw idee? Schrijf je dan zeker in voor
de avonden op dinsdag 17 en 31 mei.

Inschrijven
De sessies starten telkens om 20 uur op het gemeentehuis, ingang via
Fabiolalaan 55.
Inschrijven: milieu@schelle.be - 03 871 98 52
(vermeld de sessie(s) van jouw voorkeur)
www.atmosfeermakers.be
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Heb je een idee maar kan
je niet aanwezig zijn op
de sessies? Wil je reageren
op voorstellen van andere
inwoners? Surf dan naar
het participatieplatform op
inspraak.schelle.be

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

DUURZAAMHEID

Lenteschoonmaak
Van zaterdag 19 tot zondag 27 maart zetten we ons in voor de jaarlijkse Lenteschoonmaak. Plog, plandel of
pletanque jij ook mee?
Weet je wat ploggen is? Dat is joggen en afval opruimen.
Maar wat als je niet graag jogt? Dan kan je ook plandelen.
Dat is wandelen en afval opruimen. Of wat dacht je
van plisbeeën, plajakken, pletanquen? Met een beetje
creativiteit maak je de Lenteschoonmaak dit jaar misschien
wel extra leuk. Alles is goed, zolang je er maar zwerfvuil
mee opruimt.
Kom je opruimmateriaal ophalen in het gemeentehuis

tijdens de openingsuren en zorg er samen met alle andere
Mooimakers voor dat onze gemeente nog mooier wordt.
Registreren voor de lenteschoonmaak kan via
www.mooimakers.be/opruimacties
Materiaal reserveren:
via het digitale loket op www.schelle.be
milieu@schelle.be - 03 871 98 52

Van tegel naar egel
Er liggen nogal wat tegels en klinkers
in onze (voor)tuinen. Hierdoor
kan het regenwater moeilijk in de
bodem doorsijpelen. Van kleine
verharde stukjes in de tuin tot
grotere onthardingsprojecten onder
het toezicht van professionele
tuinaannemers, alle beetjes helpen
om beter gewapend te zijn voor de
toekomst.

Bereken op www.vantegelnaaregel.
be wat een stukje ontharding in jouw
tuin je oplevert. En voor wat hoort
wat natuurlijk! Wie het engagement
aangaat om de eigen (voor)tuin van
meer groen te voorzien, maakt kans
op een uniek werk van Herr Seele.
Aarzel niet om actie te ondernemen
en je steentje bij te dragen (of eerder
weg te halen)!

Mei Plasticvrij
‘Mei Plasticvrij’ is een bewustwordingscampagne over de
impact van onze plastic consumptie op het milieu. Het
opzet is simpel: allemaal samen één maand ons gebruik
van wegwerpplastic verminderen.
Hanteer het motto van de zero waste beweging: refuse,
reduce, reuse en dan pas recycle.
RE FU S E : weiger plastic zoals tasjes, rietjes of
wegwerpbekers, laat ingepakte groenten links liggen,
weiger gratis pennen, ballonnen, staaltjes, …
RE D U C E : moet elk koekje, je fruit en groenten echt
verpakt zijn? Gebruik herbruikbare tassen en kies
het plasticvrije alternatief als er één is. Maak je eigen
verzorgings- en poetsproducten of kies voor hervulbare
verpakkingen.
RE -U S E : hergebruik het plastic dat je al hebt. Smijt
dingen niet zomaar weg. Breng ze naar repair cafés of de
kringloopwinkel waar ze een tweede leven krijgen.
RE CYC LE : recycleer wat je niet kunt weigeren,
verminderen of hergebruiken. Gooi geen afval op straat of
in de natuur. Maak er een sport van om zo min mogelijk
afval te produceren!

Handelaar: doe je mee?
Een manier om minder afval te maken, is zelf potjes
en andere verpakkingen mee naar de winkel te
nemen. Toch voelen mensen zich nog wat beschaamd
om dat te doen. Maar als handelaar kan je hen
letterlijk over de streep trekken.
Hoe? Door te tonen dat ze bij jullie van harte welkom
zijn met hun eigen potjes, bokalen, herbruikbare
koffiebekers en andere verpakking. Dat kan eenvoudig
door een sticker of affiche in de winkel op te hangen.
Wil je ook een affiche of sticker ophangen? Neem dan
contact op met de milieudienst. Zij bezorgen je een
affiche en nemen je mee op in alle communicatie
rond Mei Plasticvrij.

Tips op www.meiplasticvrij.be
milieu@schelle.be – 03 871 98 52
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Lees meer
over de nieuw
e
mobiliteitsvisie
op
mobiliteitssw
itch.be

Samen maken we
de mobiliteitsswitch
Efficiënter, duurzamer en
flexibeler openbaar vervoer

Hoppin, het nieuwe mobiliteitsmerk dat alle

Met de mobiliteitsswitch zet Vlaanderen in op efficiënter,

maakt combimobiliteit eenvoudiger. Vlot overstappen doe je

duurzamer en flexibeler openbaar vervoer. De trein, tram

op een Hoppinpunt, dit is een knooppunt waar verschillende

en bus blijven vaste waarden. Op drukke verbindingen zetten

vervoermiddelen samenkomen, zoals bus, tram, deelsystemen

we snellere en frequentere bussen en trams in. Op plaatsen

of flexvervoer (Hoppinbus of -taxi). Je route plannen, boeken

waar er minder vraag is naar openbaar vervoer zetten we in

(en later ook betalen) kan via de app, de website of het

op flexvervoer. Je reserveert dan vooraf een rit of gebruikt een

callcenter van de Hoppincentrale.

deelfiets of -wagen om een deel van je traject af te leggen.

maakt
combimobiliteit eenvoudig

openbaarvervoersoplossingen onder één naam bundelt,

Op naar de mobiliteitsswitch
In 2022 werken de Vlaamse overheid, De Lijn, de
vervoerregio’s en de lokale besturen verder aan de realisatie

Centraal in de mobiliteitsswitch staat combimobiliteit.

van deze nieuwe mobiliteitsvisie. De Hoppincentrale

Dat wil zeggen dat je verschillende vervoermiddelen combineert

wordt verder uitgerold, er verschijnen Hoppinpunten in het

om je bestemming te bereiken. Denk aan trein, bus, tram, je

straatbeeld, het nieuwe net van De Lijn wordt op punt gezet

eigen fiets of deelsystemen zoals een deelfiets of -wagen.

en het flexvervoer wordt getest in een aantal regio’s.

Bereid je voor op
mobiliteitsswitch.be

Hoe pakken we dit aan in
jouw regio?
Het openbaarvervoersaanbod is op maat van jouw regio. Daarom is Vlaanderen opgedeeld in 15 vervoerregio’s. Vervoerregio
Antwerpen bestaat uit 32 gemeenten die samenwerken aan een gezamenlijke mobiliteitsvisie voor alle vervoermiddelen.
In het gezamenlijk plan wordt ingezet op:
Snellere en frequentere bussen en trams op de drukste verbindingen. Met een vlotte overstap, ook op de trein.
Een aanbod van flexvervoer (Hoppinbus of -taxi) in de schaarsbewoonde en meer afgelegen kernen van de
vervoerregio. Zo maak je vlot de overstap naar bus of tram.
Een regiobreed deelfietssysteem met zowel klassieke als elektrische fietsen.

Het slim combineren van trein, bus, tram en deelvoertuigen, hoe loopt dit dan?
Hieronder vind je enkele voorbeeldtrajecten* voor jouw regio. Wat dit voor jou betekent, ontdek je vanaf het najaar.

Hannah en Sam

Halte
Antwerpen
Rooseveltplaats

Halte
Zoersel Dorp
uit Zoersel gaan
shoppen
in Antwerpen.

Met snelbus naar halte
Antwerpen Rooseveltplaats

Halte
Overbroek
Kerk

Marco
uit Overbroek gaat op
kraambezoek in het
AZ Klina in Brasschaat.

Farah

uit Deurne-Zuid
gaat solliciteren bij
de gevangenis van
Beveren.

uit Ranst heeft een
mobiliteitsbeperking
en zit in een rolstoel.
Ze gaat maandelijks
op bezoek bij haar
vriendin in Edegem.

*

Anna

Meir

Halte
Brasschaat
Klina

Halte
Maria-ter-Heide Kerk

Met bus of taxi naar halte
Maria-ter-Heide Kerk

Met bus naar
AZ Klina

Halte
Deurne
Van Den Hautelei

Gevangenis

P+R Melsele

Met tram naar
P+R Melsele

Thuis
in Ranst

Op basis van de nieuwe en goedgekeurde openbaarvervoerplannen.

AZ Klina

Met deelfiets naar
gevangenis

Edegem

Met Hoppinflex+ (bus of taxi)
naar vriendin

ACTIVITEITEN IVEBICA

Feest in de bib
L’oignon fait la sauce
Tijdens de Jeugdboekenmaand brengt Theater
Zazoe met ‘L’oignon fait la sauce’ een humoristische
familievoorstelling vanaf 10 jaar over Lodewijk de
Veertiende die gaat trouwen. Dat gaat niet zonder
problemen. Nochtans moet het huwelijk doorgaan om een
oorlog te vermijden. Een guitige komedie, ondergedompeld
in een Frans taalbad. Daarna wordt de jeugd uitgenodigd
voor een pannenkoek.
»
»
»
»

woensdag 1 juni van 14.30 tot 16 uur
intergem. bibliotheek, vestiging Hemiksem
2 euro
inschrijven: www.ivebica.bibliotheek.be of in de bib

Notitieboekje binden
uit oud papier
Ontdek in deze workshop drie technieken om je
eigen notitieboekjes te maken. We gaan met De
Groene Stadshut aan de slag met zoveel mogelijk
gerecycleerd materiaal. Breng gerust je eigen papier
en eventueel ook naald en draad mee.
»
»
»
»

woensdag 23 maart van 19.30 tot 22 uur
intergem. bibliotheek, vestiging Niel
3 euro
inschrijven: www.ivebica.bibliotheek.be of in de bib

Leren werken met een
smartphone of tablet
(Android)
De vrijwilligers van Rupelbib leren je werken op een
Android-toestel. Breng je smartphone of tablet mee en
liefst ook de handleiding. De cursus is afgestemd op
toestellen die werken onder Android (niet voor IPhone
of Ipad). Vereiste voorkennis: een beetje met pc kunnen
werken.
»
»
»
»
»

smartphone: donderdag 7, 14 en 21 april van 9.30 tot 12 uur
tablet: donderdag 16, 23 en 30 juni van 9.30 tot 12 uur
intergem. bibliotheek, vestiging Hemiksem
5 euro voor de reeks van 3 sessies
inschrijven: www.ivebica.bibliotheek.be of in de bib

Phishing

Ontdek ook …

Phishing is online oplichting door
valse e-mails, websites of berichten.
Maar hoe herken je die? Hoe maak
je het onderscheid met betrouwbare
berichten? Vrijwilligers van het
Rupelbibteam geven tips om beter
te beoordelen of je een bericht kan
vertrouwen.

Leeskring
Wissel maandelijks jouw
leeservaringen uit met andere
boekenliefhebbers.
Op 29/3, 26/4, 31/5 en 21/6 van 19.30
tot 22 uur in bib vestiging Hemiksem.

» donderdag 9 juni van 9.30 tot 12 uur
» intergem. bibliotheek, vestiging
Hemiksem
» 3 euro, drankje inbegrepen
» inschrijven: www.ivebica.
bibliotheek.be of in de bib

Leren programmeren met Coderdojo
Voor jongeren van 7 tot 18 jaar op 23/4,
14/5 en 18/6,. Gratis na inschrijving via
https://hemiksem.coderdojobelgium.
be

www.ivebica.bibliotheek.be of in de bib
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Voorlezen en knutselen voor
kinderen tussen 3 en 7 jaar
Op 23/3, 27/4, 11/5, 25/5 en 8/6 van 15
tot 16 uur in bib vestiging Hemiksem.
Gratis na inschrijving.
Appbankieren (Android)
Dinsdag 24 mei van 9.30 tot 12 uur in
bib vestiging Niel, 3 euro.
Online winkelen
Dinsdag 26 april van 9.30 tot 12 uur in
bib vestiging Niel, 3 euro.

ACTIVITEITEN IVEBICA

NIEUW

Makerspace “fabdij”
Vanaf vrijdag 18 maart om 20 uur ontdek je de wereld van het lasersnijden,
3D-printen, werken met de snijplotter en nog veel meer in de ‘fabdij’.
Dit wordt de ontmoetingsruimte voor alle creatievelingen om
knutselprojecten uit te werken en te delen. Je kan hier zelf bijleren
en anderen helpen om projecten te realiseren.
Er is een breed gamma van toestellen aanwezig. Dit kan gaan van
standaard materiaal als hamers en zagen tot geavanceerde toestellen zoals
3D-printers, een lasersnijder en een snijplotter.
De toegang is gratis. Voor het gebruik van de toestellen moet je
een geldig lidmaatschap van de intergemeentelijke bibliotheek hebben.
Het verbruiksmateriaal voor jouw project koop je rechtstreeks aan via
de makerspace.
» vrijdagen 18 maart, 15 april, 27 mei en 17 juni van 20 tot 23 uur
» Intergemeentelijke bibliotheek Heuvelstraat 111-117, Hemiksem

Moestuin op je terras
Je wil graag zelf groenten, kruiden en eetbare bloemen kweken. En je
wil dat je tuin, terras of balkon een mooi plekje is zodat je er heerlijk
kan genieten. Elk stukje zelf gekweekt voedsel verlaagt daarenboven je
ecologische voetafdruk.
Ontdek hoe je aan de slag kan met potten en bakken. Ben je minder
mobiel, dan zijn er ook voor jou mogelijkheden. Je brengt potjes, een
schort en tuinhandschoenen mee. Deze workshop wordt georganiseerd
in samenwerking met Avansa regio Antwerpen.
»
»
»
»

dinsdag 14 juni van 19.30 tot 21.30 uur
intergem. bibliotheek, vestiging Niel
3 euro
inschrijven: www.ivebica.bibliotheek.be of in de bib

Hoe
communiceer
je met
een puber?
Pubers (en soms ook hun ouders)
maken vaak een stormachtige periode
door. Meestal komen afspraken die al
jaren werken terug op losse schroeven
te staan.
Je wordt dan geconfronteerd met
eindeloze discussies over helpen
in het huishouden, kledij, uitgaan,
geld, studiegedrag, de omgang met
vrienden … Pubers zijn meester
in het verleggen van grenzen.
Dat vraagt van ouders extra
onderhandelingsvaardigheden.
Tijdens deze vorming in
samenwerking met Avansa krijg
je informatie die kan helpen
om efficiënter met pubers te
communiceren. Naast een theoretisch
kader is er ook ruimte om situaties
aan te brengen en ervaringen uit te
wisselen.
» dinsdag 26 april van 19.30 tot 21.30 uur
» intergem. bibliotheek, vestiging
Niel
» 3 euro
» inschrijven: www.ivebica.
bibliotheek.be of in de bib

Lenteconcert
Wist je dat alle vogels in het voorjaar
een ei leggen? Wist je dat alle
leerlingen uit de academie in Niel
dit ook doen? Echt waar. Op het
lenteconcert van de academie kunnen
zij hun artistiek ei kwijt. En jij kan het
komen bewonderen.
» vrijdag 25 maart om 18.30 uur,
Turnzaal GO De Parel, Niel
» tickets: www.academiehsn.be
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The bridge over the River
Kwai: feiten en fictie

© Gwenny Cooman

De luchtaanval op Pearl Harbor door Japan op 7 december
1941 en de verdere expansiedrang van Japan in Zuidoost
Azië en de Stille Oceaan (1942) zullen leiden tot de bouw
van de wereldberoemde Bridge over the river Kwai en de
bijhorende 415 km spoorlijn. De onmenselijke dwangarbeid
om deze te bouwen werd in 1942/1943 mede verricht door
61.000 geallieerde krijgsgevangenen waarvan er 15.000
het leven lieten.

Johan Braeckman over
kritisch denken
De menselijke soort is intelligent maar tevens kwets
baar voor irrationalisme. Veel mensen blijven geloof
hechten aan pseudowetenschap, bijgeloof en complot
theorieën. Johan Braeckman onderzoekt wat hiervan de
oorzaken zijn en legt de klemtoon op de mentale valkui
len waarin we terechtkomen. Aan de hand van herken
bare voorbeelden en veel humor toont hij aan dat we
veel minder kritisch denken dan we zelf beseffen.

Verteller Geert Rottiers brengt in deze lezing het
waargebeurde maar harde verhaal over de voor Japan
noodzakelijke bouw van een spoorlijn en brug over de Kwai
tijdens wereldoorlog II. Hij belicht verder ook het onklaar
maken ervan door de Royal Airforce in volle oorlogstijd.
»
»
»
»

dinsdag 10 mei van 20 tot 22 uur
gemeentehuis Schelle
5 euro
tickets: www.ivebica.be, in de bib of bij de cultuurdienst
op gemeentehuis

»
»
»
»

maandag 9 mei van 20 tot 21.45 uur
gemeentehuis Schelle
5 euro
tickets: www.ivebica.be, in de bib of bij de
cultuurdienst op gemeentehuis

De natuurlijke reisapotheek
Een reisapotheek is een must in ieders bagage.
We bespreken welke natuurlijke producten je kan
meenemen als preventie of als behandeling van de meest
voorkomende reiskwaaltjes. Tijdens het praktijkgedeelte
van deze workshop maken we onze eigen antiinsectenspray en een EHBO-zalf.

»
»
»
»

woensdag 23 maart van 19.30 tot 22 uur
gemeentehuis Schelle
15 euro
tickets: www.ivebica.be, in de bib of bij de cultuurdienst
op gemeentehuis

Kinderfilm en workshop
De beroemde bereninvasie van Sicilië
Lang geleden verdween Tonio, de zoon van de berenkoning
Leonzio. Vastberaden om zijn zoon terug te vinden,
vertrekt Koning Leonzio samen met het berenvolk richting
de mensenwereld. Een onbetrouwbare tovenaar, een
reusachtig zeemonster en een sluwe mensenkoning
maken het de beren haast onmogelijk de mensenwereld
te bereiken. Maar Leonzio geeft niet op. Uiteindelijk bevalt
het leven onder de mensen de beren wel. Tot ze de slechte
gewoontes van de mensen beginnen over te nemen.

Calamity, de jonge jaren van de stoere Martha
‘Calamity’ Jane
1863. Een groep mensen trekt naar het westen in de hoop
op een beter leven. Martha’s vader raakt gewond en
daarom is Martha degene die met de gezinswagen moet
rijden en voor de paarden moet zorgen. Dit is gewaagd
voor Abraham, de leider van het konvooi. Martha wordt
beschuldigd van diefstal en moet vluchten. Verkleed als een
jongen gaat ze op zoek naar bewijs om haar onschuld aan
te tonen.

» zaterdag 9 april van 14 tot 15.30 uur

» zondag 10 april van 14 tot 15.30 uur

»
»
»
»

Na de film kan je deelnemen aan een leuke workshop en genieten van een gratis drankje!
PC De Mouterij
5 euro
tickets: www.ivebica.be, in de bib of bij de cultuurdienst op gemeentehuis
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ACTIVITEITEN IVEBICA

Nu het nog kan
Johan Petit
'Op een ochtend in februari, een
paar weken voor corona, fiets ik naar
mijn werk. Links het vliegveld, rechts
volkstuintjes. Terwijl de opkomende
zon in mijn linkeroog valt, denk ik
plots: wat ben ik eigenlijk allemaal
aan het doen?'
Aan het woord Johan Petit,
theatermaker en gelegenheidsfilosoof.
Er ligt weer iets op zijn hart, over het
leven, maar vooral over hoe hij zelf in
dit leven staat.
In maart 2020 was hij net bezig met
de voorbereiding van een nieuw stuk
toen de coronacrisis uitbrak. Alles

viel stil. In juni werd zijn moeder ziek
en ging het leven met hem aan de
haal. In de daaropvolgende maanden
probeerde hij wat hem overkwam in
woorden te vatten.
Tom Pintens schreef speciaal voor
deze voorstelling een prachtige
soundtrack die live gebracht wordt
door Tom Pintens/Maya Dhondt op
piano en Dora Brams op bas.

» Donderdag 19 mei van 20 tot 21.30
uur
» Hellegat Hof: Noeverseweg 34, Niel
» Gratis na inschrijving: www.ivebica.
be, in de bib of bij de cultuurdienst
op gemeentehuis

OPGELET: De tickets zijn gratis, maar
om zeker te zijn van je plaats kan
je een ticket reserveren. Ter plaatse
aansluiten kan zolang er stoelen
beschikbaar zijn.

Comedy parade

met Seppe Toremans, Bas Birker, Jeroen Verdick en
Mc Jasper Posson

© MartHa!tentatief

Fwiet! Fwiet!
Begijn Le Bleu
Fwiet! Fwiet! is de naam van de zeer
populaire podcast van Begijn Le Bleu
over vogels in de Lage Landen. Nu gaat de comedian de
baan op om te vertellen over de kick van het vogelspotten.
Aan de hand van zijn verencollectie heeft hij het over de
waanzinnige verhalen achter sommige vogelsoorten.

© Pretpraters
Wat als je een Kempenaar met meer humor dan
alleen al zijn hilarisch accent, een ambtenaar die
het over ongelukkige dolfijnen heeft, een compleet
onvoorspelbaar en ongeleid genie en een comedian
met een scherpe tong bij elkaar zet?
Het klinkt als het begin van een flauwe mop maar
het is de ijzersterke line-up van een heerlijke
Comedy Parade. Samengeteld kunnen ze het
aantal ereplaatsen en overwinningen in comedywedstrijden niet meer bijhouden en ze schrijven
mee aan de strafste humorprogramma’s van het
land. Maar het zijn bovenal vier comedians pur
sang. Zij zijn klaar voor jou, maar ben jij klaar voor
hen?
»
»
»
»

woensdag 1 juni van 20 tot 22.30 uur
tuin Heemmuseum Bystervelt
6 euro
tickets: www.ivebica.be, in de bib of bij de
cultuurdienst op gemeentehuis

»
»
»
»

vrijdag 3 juni van 20 tot 21.15 uur
tuin Heemmuseum Bystervelt
6 euro
tickets: www.ivebica.be, in de bib of bij de cultuurdienst
op gemeentehuis

Tentoonstelling
Twelf
De Sint-Bernardusabdij is een kruispunt tussen
een rijk verleden en dynamisch heden, tussen
cultuur en natuur, tussen rivier en land. Deze
eigenheid vormt de basis van de expo ‘Twelf’. Twaalf
kunstenaars stellen hun werk tentoon samen
met curator Zjos Meyvis. Het gaat om werken die
verbonden zijn met de identiteit van deze plek.
Dit komt tot uiting in de materiaalkeuze, door de
inhoudelijke betekenis of het narratief van het werk.
» vrij toegankelijk van 16 mei tot en met 18
september
» Abdijpark Hemiksem
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TO E R I S M E

In de kijker:
Heemmuseum Bystervelt
Heemkundige kring Scella beheert het
Heemmuseum Bystervelt. Haar naam ontleent
het aan één van de drie verdwenen omwaterde
hoeven die in 1931 werd afgebroken. Het huidige
gemeentehuis werd 40 jaar later op die plek
gebouwd.
De heemkundige kring wil in het Heemmuseum het eigen
patrimonium zoveel mogelijk bewaren en facetten van het
vroegere volksleven in beeld brengen. Het museum stelt
voorwerpen tentoon die de Schelse bevolking schonk.
Je vindt er het dorpswinkeltje van Trees Bazaar, een klas
lokaal van juist voor de Tweede Wereldoorlog en een
specifiek cafeetje. Het museum bezit een grote verzameling
van boerenalaam waarvan een groot deel uit het Waasland
komt.
Tijdens de verplichte coronasluiting werden een aantal
verfraaiingswerken uitgevoerd. Het meest in het oog
springend is de vernieuwde radiokamer op het gelijkvloers
met meer dan zestig radio’s. Het merendeel van de
verzameling dateert uit de periode tussen 1940 en 1960,
maar er zit ook een exemplaar bij van de jaren 30.
Er zijn ook negen vitrinekasten waarin je jouw eigen
collectie of hobby aan het publiek kan presenteren.

Ontdek het Heemmuseum
Gratis toegankelijk
» van april tot augustus: laatste zondag van de maand
van 14 tot 17 uur
» Open Monumentendag: van 14 tot 18 uur
» Schelle jaarmarkt: zaterdag van 10 tot 18 uur en
zondag van 14 tot 18 uur
Bezoek is ook mogelijk na afspraak voor groepen vanaf
10 personen (2 euro per persoon).
Peperstraat 48 – Schelle
Info: henry.de.bondt@telenet.be - 0477 84 32 20

Breng je zomer door in de Rupelstreek
Ben je een erfgoedliefhebber, een wandelaar of een fietser?
De Rupelstreek heeft voor iedereen wat wils. Natuurlijk kan
je dit alles combineren met een heerlijk streekproduct op
een zalig terrasje op de dijk of in een pittoresk gehucht.
Van half juni tot half oktober kunnen de speurneuzen
deelnemen aan een wandelzoektocht in Leest. Je ontdekt
er de mooiste plekjes en bovendien maak je kans op leuke
prijzen!
De fietsers kunnen opnieuw deelnemen aan de jaarlijkse
smikkeltocht doorheen de Rupelstreek. Al fietsend genieten
van een hapje en drankje. Inschrijven is verplicht en kan
vanaf april via info@toerismerupelstreek.be

Vergeet tijdens je uitstapje in de Rupelstreek zeker
ook geen bezoekje te brengen aan onze musea.
Hier kom je meer te weten over oa het baksteenverleden
in de Rupelstreek. Zeker een bezoekje waard!

Zin in dit en nog veel meer?
Surf naar de facebookpagina van Toerisme
Rupelstreek of website www.toerismerupelstreek.be
Of spring eens binnen in het infokantoor in
De Schorre.

Opening toeristisch seizoen Rupelstreek
Zondagnamiddag 27 maart
De Schorre - Boom
Gezellige streekmarkt met degustaties, streekgerechten, kinder- en randanimatie, workshops, infostands, …
Toegang gratis!
Programma op www.toerismerupelstreek.be
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KO R T

Van harte proficiat

Op zoek naar werk of
vrijwilligerswerk?
Wil je werk vinden dat bij je past? Zin om iets te
doen voor andere mensen in een organisatie in je
buurt? Wil je graag je eigen talenten beter kennen?

met jullie huwelijk

Volg dan een cursus bij Ligo en leer
» je interesses en talenten kennen
» jezelf goed voorstellen in een gesprek
» opzoeken van werk of vrijwilligerswerk
» stappen zetten om dichter bij werk te komen
» hoe je werk in te passen in je dagelijks leven.

Steven Peeters en Ines Claes

met jullie gouden jubileum
(50 jaar getrouwd)
Marc Van Ranst en Valentine Tock
We publiceren enkel namen waarvoor we toelating kregen.
Je kan een geboorte of overlijden doorgeven via
onthaal@schelle.be

Op maandagen van 25 april tot 20 juni telkens van
9 tot 12 uur in Colonel Silvertopstraat 15 in Boom.
Bij Ligo kan je les volgen als je ouder bent dan 18 en
weinig schoolopleiding hebt.
info@ligo-regiomechelen.be
tel. 03 888 89 66

Supersnel internet komt naar Schelle
Fiberklaar heeft in samenspraak met de gemeente Schelle beslist om te onderzoeken of zij in de straten een fibernetwerk
kunnen aanleggen. Dit fibernetwerk zal er in de toekomst voor zorgen dat we thuis, op ons bedrijf, in de school over
supersnel internet kunnen beschikken.
Alle info op www.fiberklaar.be

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 22/3, 26/4, 24/5 en 21/6
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

Op 15 februari 1945
stortte op de hoek van
de SteenwinkelstraatTuinlei een V1-bom
neer waarbij zeven
slachtoffers vielen. 77
jaar later onthulden
we op deze plek een
gedenkplaat. Ter hoogte
van Air Liquide in de
Tolhuisstraat staat
een gedenkteken voor
verzetsstrijder August
Coeck.
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in Schelle
Deze activiteiten kunnen enkel plaatsvinden als de corona-maatregelen dit toelaten!

MAART

Dinsdag 5 april

Tentoonstelling ‘Op leeftijd’
Lid in de kijker: Eddy Van den bossche
Gemeentehuis, Fabiolalaan 55,
13.30 tot 17.30 uur
Dafofi

Donderdag 7 april

Zaterdag 19 en zondag 20
maart

Dinsdag 22 maart

Dikke Freddy door Eric Vlaminck
Hoogstraat 19, Boom, 14 uur
10 euro, OKRA-lid 7 euro
OKRA

Woensdag 23 maart
Creatief atelier
19 - 22 uur
Viva SVV
 0495 77 01 16

Donderdag 24 maart

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

Donderdag 24 maart

Lentefeest
PC De Mikman, 14 uur
 Inschrijven: OKRA - 03 877 60 25

Woensdag 30 maart
Bloemschikken Pasen
19 - 22 uur
Viva SVV
 0495 77 01 16

Fietsen
Vertrek kerkplein, 13 uur
S-Plus
 0498 29 06 42

Dinsdag 19 april

Bezoek aan Leuven
Femma Schelle Sint-Petrus en Paulus
 0486 29 16 20

Woensdag 20 april

Bingo
PC De Mouterij, 14 uur
 Inschrijven: OKRA – 0495 62 55 84

Creatief atelier
19 - 22 uur
Viva SVV
 0495 77 01 16

Dinsdag 12 april

Donderdag 21 april

Petanque
Park Schelle, 14 uur
S-Plus
 0498 29 06 42

Dinsdag 12 april

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

Donderdag 14 april

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

Dinsdag 19 april

Wandelen
Vertrek Kerkplein Schelle, 13 uur
S-Plus
 0498 29 06 42

Donderdag 31 maart

Stadsbezoek Mechelen
 Inschrijven: OKRA – 03 334 74 31

APRIL

Zaterdag 2 april

Vogels kijken op noordelijk eiland
(4 km)
Vertrek parking Tolhuis (Rupeldijk)
8.50 uur of veerboot 9 uur,
einde 12 uur.
 Inschrijven:
debacker-vanlinden@telenet.be
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Paasfeest
PC De Mouterij, 14 uur
 Inschrijven: OKRA - 03 877 60 25

Dinsdag 26 april

Daguitstap Amsterdam
Bezoek aan Van Goghmuseum, 7 uur
 Inschrijven: OKRA
wim.stas@telenet.be

Woensdag 27 april
Creatief atelier
19 - 22 uur - Viva SVV
 0495 77 01 16

Donderdag 28 april

Stadsbezoek Turnhout
 Inschrijven: OKRA – 03 334 74 31

Donderdag 28 april

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

Vereniging in de kijker: S-Plus

S-Plus is een hechte groep van 120 senioren die regelmatig samenkomen bij
koffietafels en snoepersdagen. Je kan bij hen terecht voor bingo, petanque,
fietsen, wandelen en dagreizen. De meeste activiteiten vinden plaats op
donderdagnamiddag in taverne Ravenstein, Provinciale Steenweg 55.
Zin om er bij te zijn? Contacteer Jean-Pierre Vanderstraeten op 0498 29 06 42

Muzikaal seniorenfeest

OCMW Schelle organiseert samen met de seniorenraad en het gemeente
bestuur een seniorenfeest op dinsdag 31 mei om 14 uur in Sporthal
Scherpenstein. De Rico Zoroh band met zangeres Nicole verzorgt samen met
Luc Caals, Doran, Sofie en Gunther Neefs een fijn muzikaal programma.
» 10 euro (stuk taart, koffie en deelname tombola inbegrepen)
» kaarten vanaf 2 mei verkrijgbaar bij de seniorenverenigingen en aan het
onthaal van het gemeentehuis

UIT IN SCHELLE

Vrijdag 29 april en zondag
1 mei
Mikman Kermis
PC De Mikman, Tolhuisstraat 32
www.mikman.be

MEI

Dinsdag 3 mei

Petanque
Park Schelle, 14.00 uur
S-Plus
 0498 29 06 42

Woensdag 4 mei
Bloemschikken
19 - 22 uur
Viva SVV
 0495 77 01 16

Zaterdag 7 mei

Daguitstap Beervelde
Viva SVV
 0495 77 01 16

Dinsdag 10 mei

Fietsen
Vertrek kerkplein, 13.00 uur
S-Plus
 0498 29 06 42

Dinsdag 10 mei

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

Donderdag 12 mei

Film The curious case of Benjamin
Button
PC De Mouterij,14 uur
OKRA – 03 334 74 31

Donderdag 12 mei

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

JUNI

Vrijdag 13 mei

Bedevaart Laarkapel (14 uur)
OKRA – 03 289 35 85

Zaterdag 14 mei

Zaterdag 4 juni

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

Dinsdag 17 mei

Wandelen
Vertrek Kerkplein Schelle, 13 uur
S-Plus
 0498 29 06 42

Woensdag 18 mei

Ontbijt en gezellig samenzijn
9.30 uur, Mouterij
Femma Schelle Sint-Petrus en Paulus
 0486 29 16 20

Woensdag 18 mei
Creatief atelier
19 - 22 uur
Viva SVV
 0495 77 01 16

Woensdag 25 mei
Bloemschikken
19 - 22 uur
Viva SVV
 0495 77 01 16

Dinsdag 31 mei

Busreis De Betuwe (7 uur)
65 euro voor OKRA-leden)
 Inschrijven voor 7/4: OKRA 03 334 74 31

Dag van het Park

Zondag 22 mei
Programma vanaf half april op
www.schelle.be

Geef bloed en red iemands leven!

Ben je ouder dan 18 en verkeer je in goede gezondheid? Perfect, want dan kom
je in aanmerking om bloed en/of plasma te geven. Het Rode Kruis ontvangt
je graag op 11 mei, 27 juli en 12 oktober telkens van 17.30 tot 20.30 uur op het
gemeentehuis van Schelle.

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

Zondag 5 juni

Daguitstap Antwerpen
Viva SVV
 0495 77 01 16

Dinsdag 7 juni

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

Woensdag 8 juni
Creatief atelier
19 - 22 uur
Viva SVV
 0495 77 01 16

Woensdag 15 juni

Bloemschikken zomerstuk
19 - 22 uur
Viva SVV
 0495 77 01 16

24-25-26 juni

Weekend aan zee
Femma Schelle Sint-Petrus en Paulus
 0486 291 620

Schrijfavond Amnesty
International

Maandelijks schrijft Amnesty
International Schelle brieven
naar presidenten of hogere
instanties van landen waar
de mensenrechten geschonden
worden. Je bent welkom in het
gemeentehuis op donderdag
17 maart, 19 april en 17 mei
telkens tussen 18.15 en 19.45
uur. Amnesty zorgt voor papier,
pennen en postzegels.
Maria Van Hoofstat
0474 29 60 90

Afspraak maken op www.rodekruis.be/afdeling/niel-schelle/
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in Schelle
Deze activiteiten kunnen enkel plaatsvinden als de corona-maatregelen dit toelaten!

WEKELIJKSE
ACTIVITEITEN

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

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

Tai Chi
21 maart, 2-16-30 mei, 13-27 juni
PC De Mouterij, 10.30 uur, 5 euro per les
Femma Schelle Sint-Petrus en Paulus
 0496 70 62 27

Yoga
15-22 maart, 12-19 april, 10-17-24 mei
PC De Mikman, 20-21.15 uur
Femma H. Familie
 03 887 86 22

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

Tekenen, schilderen, boetseren
Lokaal L. Vereyckenplaats 3, 13 - 16 uur
Kunstkring Schelle
 03 887 44 27

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

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

Kaarten, spellen en crea
PC De Mikman, 13.30 uur
OKRA Schelle
 03 887 60 88

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

Praatcafé
PC De Mikman, 10 - 13.30 uur
Parochiaal centrum
 0486 03 15 63

Maandag

Crea - naaisalon
28 maart, 25 april, 16-30 mei
PC De Mikman, 19.30 - 22 uur
Femma H. Familie
 03 887 86 22
Wandelen
28 maart, 11-25 april, 9-23 mei
Vertrek Laarkapel, gratis
Femma Schelle Sint-Petrus & Paulus
Vertrekplaats en uur: joke.selderslaghs@
hotmail.com - 0472 77 09 02

Dinsdag

Woensdag

Dansen
20-27 april, 4-11-18-25 mei
Aartselaar, 19 uur
Femma H. Familie
 03 887 86 22
Repetitie HarmonieOrkest
Taverne Ravenstein, 20 - 22 uur
Koninklijk HarmonieOrkest
 0479 97 10 21

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

Donderdag

Fietsen
Vertrek kerk St. Petrus & Paulus, 13 uur
OKRA Schelle
 0476 20 64 57

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

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

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

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

Sport overdag
Sportcomplex Scherpenstein, 10 - 11 uur
Gemeentelijke Sportraad

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

Noodnummers en
meldingen

» Dringende hulp van politie,
brandweer, ambulance: 112
» Politie Rupel: 03 443 09 00
» Brandweer niet dringende
interventies of algemene vragen:
015 280 280 of e-loket op www.
brandweerzonerivierenland.be
» www.huisartsenwachtpostn16.be
03 886 16 16 (van vrijdag 19 uur tot
maandag 7 uur, feestdag avond voor
dien 19 uur tot ochtend 7 uur)
» Apotheek van wacht:
0903 99 000
» Defecte straatlamp:
078 35 35 00 - www.straatlampen.be
» Gasreuk: 0800 65 0 65
» Pidpa (straatkolk, riooldeksel, bij geen
drinkwater): 0800 90 300
www.pidpa.be
» Verzakking voetpad:
ow@schelle.be - 03 871 98 49
» Weginfrastructuur:
www.meldpuntwegen.be
» Waterlopen:
www.meldpuntwaterlopen.be
» Huisvuil (behalve restafval):
inzameling@igean.be
03 350 08 14
» Restafval: milieu@schelle.be
03 871 98 52
» Meldingsformulier op www.schelle.be

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

Gemeentehuis op afspraak
We werken zoveel mogelijk via mail, telefoon of het digitale
loket op de website. Indien nodig maken we een afspraak
om langs te komen.
» vragen rond identiteitskaart, rijbewijs, adreswijziging of
huwelijk/samenwonen:
burger@schelle.be - 03 871 98 35
» andere vragen: onthaal@schelle.be - 03 871 98 30
» of je neemt contact met de dienst die je nodig hebt
(zie www.schelle.be)
» heel wat documenten kan je opvragen via het digitale
loket op www.schelle.be
Tijdens de openingsuren kan je aan het onthaal zonder
afspraak terecht:
» om documenten op te halen die je telefonisch hebt
aangevraagd
» om een gft-container op te halen
» om een exemplaar te ontvangen van de afvalkalender,
het infoblad, de anti-reclamesticker, de huisdiersticker
en verschillende toeristische folders
» om gevonden voorwerpen binnen te brengen.

Politiezone Rupelstreek

Indien de politie niet ter plaatse dient te komen, kan je 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.policeon-web.be zoals (brom)fietsdiefstal, winkeldiefstal,
beschadigingen, registratie alarm- of camerasysteem,
slagen en verwondingen, bedreigingen, verlies voorwerp of
document, …

Gemeente- en OCMW-raad

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

8.30 - 12 uur

8.30 - 12 uur
14 - 16 uur

Dinsdag

8.30 - 12 uur
18 - 19.30 uur

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

Woensdag

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

8.30 - 12 uur
14 - 16 uur

Donderdag

8.30 - 12 uur

8.30 -12 uur
14 - 16 uur

Vrijdag

8.30 - 12 uur

8.30 - 12 uur

Sluitingsdagen: maandag 18 april, donderdag 26 en vrijdag
27 mei en maandag 6 juni.

Ophaling afval
Restafval: 17-24-31 maart, 7-14-21-28 april,
5-12-19-25 mei, 2 en 9 juni
Papier en karton: 21 maart, 25 april, 16 mei
GFT+ en PMD: 18 maart, 1-15-29 april, 13-27 mei
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 18 maart 2022.

Gratis juridisch advies

Donderdag 31 maart en 28 april om 20 uur in het
gemeentehuis. De agenda en het verslag staan op
www.schelle.be. Het audioverslag kan je beluisteren
na afspraak: secretariaat@schelle.be - 03 871 98 31

In het gemeentehuis kan je terecht voor gratis juridisch
advies van een advocaat op donderdag 31 maart,
14 en 28 april, 12 mei en 9 juni telkens van 19 tot 20 uur.
Je hoeft geen afspraak te maken. Ingang via de
binnenplaats van het gemeentehuis (zijde Leopoldstraat)..

Blijf op de hoogte

Kinderopvang bij onthaalouders

»
»
»
»
»
»

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

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

I N FOSC H ELLE MA A RT - A P R I L - ME I 2 02 2 • PG 2 3

Buitenspeeldag
op 20 april

Op woensdag 20 april van 13 tot 17 uur is het weer zover. Tijd om buiten te
spelen! In het park van Schelle kunnen kinderen tussen 3 en 13 jaar zich
uitleven op verschillende attracties en activiteiten. En dit allemaal gratis!
Het Rode Kruis staat weer paraat voor hulp bij ongevallen!
Deze Buitenspeeldag is het hoogtepunt van een campagne die enerzijds
kinderen en jongeren aanzet om buiten te spelen en anderzijds openbare
besturen en ouders moet stimuleren om kinderen en jongeren buiten te
laten spelen en sporten in hun buurt.
Een organisatie van de vrijetijdsdiensten van Schelle en Hemiksem in
samenwerking met jeugdraad Schelle.

Doe mee aan de Floriade

Alle Schellenaren die hun gevel en/of voortuin graag opfleuren met bloemen en planten kunnen aan
de Floriade 2022 deelnemen. De wedstrijd loopt van april tot en met september.
Een deskundige jury inspecteert in die periode alle
adressen tweemaal. Er zijn extra punten voor het gebruik
van bijenvriendelijke plantensoorten, inheemse planten,

struiken en boomsoorten. De deelname is gratis en je kan
er mooie prijzen mee winnen. Het reglement lees je via het
digitale loket van www.schelle.be (Floriade).

Inschrijvingsformulier Floriade 2022
Gratis inschrijven kan tot 30 maart 2022 via het digitale loket op www.schelle.be of door dit formulier te bezorgen
aan het onthaal van het gemeentehuis.
De deelnemers van vorig jaar zijn automatisch ingeschreven voor de Floriade 2022.
Familie/Dhr./Mevr:...............................................................................
Straat + nummer:...................................................................................

Neemt deel aan de bebloemingswedstrijd in:


voortuin

.................................................................................................................................

Tel.:.......................................................................................................................
Mail:....................................................................................................................
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Categorie A: gevel, verdieping of balkon zonder




Categorie B: ingesloten bebouwing




Categorie C: halfopen bebouwing




Categorie D: open bebouwing


