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Zondag 22 mei genoot jong en oud van een zonnige ‘Dag van het Park’ 
met muzikaal talent op het podium, leuke animatie in het park en lekkere 
hapjes en drankjes van onze lokale verenigingen.
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Beste Schellenaar,
De oorlog in Oekraïne toont ons hartverscheurende 
beelden, sporen van dood en vernieling. Zelfs scholen 
en ziekenhuizen worden niet gespaard. Hallucinant. 
Miljoenen mensen zijn het slachtoffer van deze 
gruweldaden. De gevolgen zijn wereldwijd te voelen.

Andermaal toont ons bikkelhard waartoe extremisme 
in staat is. Na de Tweede Wereldoorlog leek dit zonder 
meer onmogelijk. Het is overduidelijk … de harde lessen 
van het verleden hebben geen vat op extremisme. Wie 
kansen geeft aan extremisme van welke aard ook, baant 
steeds mee opnieuw de weg naar dergelijke toestanden. 
Extremisme toont aan waartoe fascistoïde denkbeelden en 
regimes in staat zijn.

Waar verbinding en samenhang worden onderdrukt 
en geen kansen meer krijgen, groeien opdeling en 
vernieling. In een beschaafde en toekomstgerichte wereld 
lost men problemen met vreedzame en verbindende 
onderhandelingen op, wars van extremisme en populisme.

Ondertussen ondersteunt ons OCMW de huisvesting van 
Oekraïense vluchtelingen die aan onze gemeente worden 
toegewezen. Solidariteit verbindt! 

De weg van de duurzaamheid opent toekomst
De klimaatverandering dwingt elk bestuur en ieder 
van ons om fossiele energiebronnen (steenkool, gas en 
olie) versneld af te bouwen en maximaal in te zetten 
op duurzame energiebronnen (wind, zon, water en 
warmterecuperatie). 

De noodzaak van grotere energieonafhankelijkheid van 
andere landen, en vooral van Rusland, verscherpt bijzonder 
sterk om versneld de omschakeling naar duurzame 
energieproductie in eigen land door te zetten. Schelle kiest 
vastberaden voor deze weg.

De Verenigde Naties voorspellen dat tegen 2050 tot 
een miljard mensen zullen emigreren als gevolg van 
extreme hitte, overstromingen of gewapende conflicten 
door klimaat. De inrichting van steden en gemeenten 
moet ingrijpend veranderen met meer ruimte voor 
wandelen en fietsen, meer groen en waterpartijen, met 
klimaatneutrale woningen en herbruikbare materialen. 
We moeten energiesysteem verregaand elektrificeren met 
elektriciteit uit duurzame bronnen zoals wind, zon, water 
en warmterecuperatie.

Energie uit wind en zon
De Raad voor Vergunningbetwistingen wees de bezwaren 
tegen de plaatsing van twee windmolens boven in 
de Tuinlei als ongegrond af. Deze twee windmolens 
produceren ongeveer evenveel elektriciteit als de drie 
eerdere exemplaren op de ‘Electrabelsite’ (met de namen 
van Wim, Steve, Rob).

Dit waren trouwens de eerste windmolens van Electrabel 
in Vlaanderen, echt pionierswerk!

De nieuwe windmolens in de Tuinlei leveren gedurende 
twintig jaar groene energie voor ongeveer 2800 gezinnen 
en vermijden een CO2uitstoot van 3.500 ton per jaar. 
Hiermee staat Schelle aan de vooravond van veertig 
jaar windenergie: twintig jaar op de Electrabelsite 
en twintig jaar in de Tuinlei. Deze veertig jaar groene 
energieproductie voorkomt de uitstoot van 70.000 ton CO2.

Daarnaast gaat ons bestuur de uitdaging aan om Schelle 
maximaal aan te sluiten op de zon en haar energie 
onderling te delen. De basiscomponenten voor deze 
ambitie worden stapsgewijs en strategisch uitgezet. 
De nodige ondersteunende structuren en de vereiste 
financiële middelen worden voorzien om een ‘zonnekoepel’ 
boven ons dorp te bouwen.

Groene en blauwe linten in onze straten
Onze medewerkers van de groendienst zorgen elke dag 
voor een groene en bloeiende gemeente. Zonnebloemen 
en andere bloemenmengsels krijgen een plek in de 
Tuinlei, Fabiolalaan, Peperstraat, R. Veremansstraat, F. 
Timmermanslaan en Edgar Tinelplaats. De deelnemers aan 
de Floriade, onze jaarlijkse bebloemingswedstrijd, zorgen 
mee voor de nodige bloemenpracht en groenvoorziening. 
 
De technische dienst steekt ook de handen uit 
de mouwen om minder gewenst groen zonder 
onkruidbestrijdingsmiddelen aan te pakken. Dit kruid 
groeit overal tegelijk. Het verwijderen vraagt veel 
arbeidskracht en dat maandenlang. Ook jouw straat komt 
aan de beurt. Groet onze werkers met een applausje. 

Een verdere vergroening, ontharding en grotere opvang 
van water blijft hoog op onze agenda staan. In de 
Wullebeekstraat plannen we een ontharding van een 2000 
m2 en ook de Poortstraat en Fabiolalaan worden vergroend 
met meer kansen voor wateropvang.

Zoals opgelegd in het bermdecreet worden grachten en 
bermen pas gemaaid na 5 juni. Een tweede maaibeurt 
volgt na 15 september. Grachten in beheer van Aquafin 
worden tweejaarlijks gemaaid. Het groen van de grachten 
remt de doorstromingssnelheid van het water een 
beetje af. Daardoor krijgt het water iets meer tijd om te 
infiltreren. Alle beetjes helpen. 

Daarnaast werken we samen met de provincie ook het 
natuurontwikkelingsgebied in de Tuinlei verder af. Met 
bosaanplantingen en de realisatie van een waterpartij 
van ongeveer 6 hectare wordt dit een waar paradijs voor 
amfibieën en orchideeën. 
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Veel moed aan onze studenten
Juni is ook een examenmaand. We maken op het 
gemeentehuis graag opnieuw een plekje vrij voor onze 
studenten. Zo geven we hen de kans om op een rustige 
plaats samen en dichtbij huis te studeren. We wensen alle 
studenten, klein en groot, veel moed! 
Daarna is het uitkijken naar de vakantieperiode. Onze 
Chiro maakt zich klaar om haar leden een fantastische 
kampervaring te schenken. Een grote dankjewel aan de 
leiding die hiervoor de handen uit de mouwen steekt. 
Onze dienst vrije tijd en BKO De Schellebel werkten een 
gevarieerd programma uit om onze jongste inwoners een 
fijne vakantietijd te bezorgen in de zomerkampen en de 
opvang. Met medewerking van onze lokale handelaars kan 
je ook op zoek naar enkele verloren gelopen diertjes die 
zich verstoppen in de etalages. Het deelnemingsformulier 
vind je op de voorlaatste pagina.

Vakantie in eigen streek
Op de volgende bladzijden ontdek je heel wat tips om 
de komende weken ons dorp of de ruimere omgeving op 
een andere manier te ontdekken. Surf zeker eens naar 
de website van Toerisme Rupelstreek voor de laatste info 
rond activiteiten in onze streek. Neem de fiets of trek jouw 
stapschoenen aan en zet 10 000 stappen per dag.

Geniet van de langer wordende 
dagen met respect voor elkaar en 
de omgeving! 

Rob Mennes
Uw burgemeester

VO O R W O O R D

Colofon
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Vormgeving en druk:  
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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.

TIP
Inwoners kunnen rekenen op gemeentelijke 
premies onder meer voor energiezuinige 
investeringen, composteren, regenwatertonnen, 
groendaken, herbruikbare luiers, mantelzorg, 
vestigingspremie zelfstandigen, … 
Via het digitale loket op www.schelle.be klik je 
door naar het overzicht met alle reglementen en 
aanvraagformulieren.

  
onthaal@schelle.be  03 871 98 30
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Studeren op 
gemeentehuis
Het gemeentehuis staat ter 
beschikking als stille studeerruimte 
voor studenten van maandag 23 mei 
tot en met vrijdag 1 juli. Je kan er elke 
werkdag van 8.30 tot 16 uur terecht, 
op vrijdag tot 12 uur.

Een plaats reserveren is verplicht. Je 
geeft de gewenste studiemomenten 
door via het inschrijvingsformulier 
dat je op www.schelle.be vindt. 
Het onthaal stuurt je een 
bevestigingsmail. 

Veel succes aan alle studenten!

  
onthaal@schelle.be  03 871 98 30

Lokaal loket kinderopvang
Vind de opvang voor jouw kind in Hemiksem, Niel en Schelle via  
www.opvang.vlaanderen.

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

Speelstraat aanvragen
Een speelstraat is ideaal om te steppen, te badmintonnen of te ravotten. 
Enkel de bewoners mogen nog met de wagen in de straat stapvoets rijden. 
Voor het aanvragen van een speelstraat zijn er een aantal voorwaarden en 
praktische afspraken. Een speelstraat kan je aanvragen voor juli of augustus 
(minstens 30 dagen vooraf).

  
www.schellebe (vul 'speelstraat' in de zoekfunctie in).

Vergeet de Kids-ID niet
Vertrek je binnenkort op vakantie met de kinderen? Kijk dan na welke 
documenten je moet meenemen. Het aanmaken van een KidsID duurt twee 
tot drie weken, maar in drukke periodes kan de termijn oplopen. Je maakt 
dus best een maand vooraf zeker een afspraak op onze dienst burgerzaken.

  
burgerzaken@schelle.be  03 871 98 35

Op kamp in de zomer!
DATUM ACTIVITEIT LEEFTIJD

48 juli STEM (wetenschap)
Adventure mix

°2015 2010 
°2012 2007

1215 juli Spelletjes
Waterwijsweek

°2018 2010 
°2011 2007

1822 juli Knutselen  per dag (niet 21/7)
Watersportmix (Willebroek)

°2018 2010 
°2011 2007

2529 juli Vikingen °2018 2015

15 augustus Boekoekskamp °2018 2010
812 augustus Speeltuinkamp

Racketkamp
°2016 2010 
°2014 2008

1619 augustus Vechtsportkamp °2013 2007
2226 augustus Sportclubweek °2015 2007
2931 augustus Sportmix (Rumst) °2015 2010

Bekijk de brochure op  
www.schelle.be/vrijetijd/jeugd/
activiteiten/
Inschrijvingen online via Iactive: 
www.schelle.be/inschrijven/
Info: vrijetijd@schelle.be
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Gezocht: duurzame 
helden
 Van 18 tot 25 september neemt Schelle deel aan de ‘Week 
van de Duurzame Gemeente’. Dit jaar is het thema ‘Laat 
niemand achter’. Hiervoor zoeken we lokale helden die 
strijden tegen armoede, een einde maken aan discriminatie 
en uitsluiting. Zij verzekeren dat de meest kwetsbare 
groepen alle kansen krijgen om te kunnen genieten 
van sociale, economische en ecologische duurzame 
vooruitgang.

Stel je kandidaat
Ben jij in je job, hobby of vereniging bezig met de zorg 
voor je medemens of voor de maatschappij? Dan ben jij 
ongetwijfeld een duurzame held! Schelle pakt graag uit 
met jou als inwoner.

Mail voor 15 juli jouw contactgegevens en een korte 
omschrijving van jouw activiteiten naar milieu@schelle.be. 
Wij zorgen dat je materiaal krijgt om je heldenstatus in de 
kijker te zetten én we maken lawaai rond alle helden via 
onze communicatiekanalen.

  
www.duurzamegemeente.be

Milieubeurs
vrijdag 23 september van 9 tot 17 uur 

zaterdag 24 september van 10 tot 14 uur 
gemeentehuis Schelle

Beurs met standen van lokale verenigingen en info 
rond zonnepanelen, thuisbatterijen, eetbaar groen, 
ontharden, straatgeveltuintje, subsidies, … 

Elk gezin ontvangt een persoonlijke uitnodiging in 
de eerste helft van september. Breng deze brief mee 
en na jouw beursbezoek ontvang je hiermee een 
pakket restafvalzakken en GFTstickers.

milieu@schelle.be

Meer groen op straat
Vandaag bestaat 16% van alle oppervlakte in 
Vlaanderen uit verharde ondergrond. Dat maakt ons 
één van de meest verharde gebieden van Europa met 
flink wat nadelen: een groter risico op overstromingen, 
warmere steden en dorpen en een verlies aan 
biodiversiteit. Slechts 10% van al het regenwater vindt 
zijn weg terug in de bodem. 

Daarom moeten we met z’n allen ontharden en zorgen 
voor meer ruimte voor natuur en voedselproductie, 
koelere gemeenten, grote biodiversiteit, gezondere 
lucht en een beter klimaat. Ook in sfeer, gezelligheid 
en sociaal leven vind je argumenten om te ontharden. 
Want wie houdt er niet van meer groen, bloemen en 
leuke babbels in een mooie straat?

Plaats voor een straatgeveltuintje
Een straatgeveltuintje of tegeltuin is een beplant 
gedeelte van het voetpad of de voetgangerszone 
langs de gevel van 30 cm bij maximaal 1,2 m lengte. 
Het tuintje blijft op een afstand van minimaal 30 cm 
verwijderd van de scheidingslijn met de buren. Naast 
de maximale breedte van 30 cm moet er ook steeds 
voldoende obstakelvrije loopweg zijn. 

Het volledige reglement lees je op www.schelle.be  
(zoek op straatgeveltuin). 
Via het digitale loket van de website kan je een 
aanvraag doen. 

  
milieu@schelle.be  03 871 98 52
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Lekkers uit eigen regio
Elke locatie heeft zijn eigen klimaat, specialisatie 
en kennis. Door voeding te kiezen van hier op 
het moment dat we het hier kunnen produceren, 
respecteren we onze eigen boeren, hun kennis en 
onze natuur. 

Voeding die we buiten het seizoen consumeren, wordt vaak 
getransporteerd met het vliegtuig, per boot of vrachtschip. 
Dit is energieintensief zeker als het in serres geproduceerd 
wordt. Bovendien worden de producten vaak bespoten met 
chemische bewaarmiddelen zodat ze tijdens het transport 
hun goede vorm niet verliezen. Ten slotte worden ze vaak 
geproduceerd in werkomstandigheden die te wensen 
overlaten. De keuze voor voedsel uit onze eigen regio is dan 
snel gemaakt, toch?

In Schelle kan je hiervoor onder andere terecht op de 
Plukboerderij, Boeren & Buren, EKOS en Forestree. Je kan 
ook zelf aan de slag gaan in één van de volkstuintjes 
in Aerdborg. Of zet mee jouw schouders onder ons 
Voedseldorp, vlakbij de volkstuintjes.

We kunnen trots zijn op het 
voedsel dat in onze gemeente 
geproduceerd wordt en het 
evenwicht met de natuur 
behoudt!

  
www.rechtvanbijdeboer.be
milieu@schelle.be 
03 870 98 52

Zorg mee voor een 
mooie buurt
Zeg nee tegen zwerfvuil en ja tegen een mooie 
buurt! Veeg je straat. Onderhoud je favoriete 
plaats. En overtuig zoveel mogelijk anderen om 
mee te doen. Want zwerfvuil is een zaak van ons 
allemaal. 

Voor opruimmateriaal zoals handschoenen, grijper, 
fluovest en vuilniszakken kan je terecht bij de 
milieudienst. Je kan met hen ook afspraken maken 
over ophalen van het verzamelde zwerfvuil.

Doe jouw aanvraag via het digitale loket op  
www.schelle.be bij ‘materiaal aanvraag zwerfvuil’

  
milieu@schelle.be

Zon in overvloed, 
verzorg jezelf en 
anderen goed
De Smeerweercampagne wil iedereen ertoe 
aanzetten om verstandig om te gaan met de zon. 
Huidkanker neemt fors toe in België en meer dan 
90% is te wijten aan overmatige blootstelling aan 
UVstralen. Door je gedrag aan te passen, kun je het 
risico op huidkanker in grote mate beperken.
 
3 tips voor verstandig zonnebaden
Om verstandig om te gaan met UVstralen zijn de 
drie volgende tips belangrijk:

1   ZON WEREN 
Zoek de schaduw op tijdens de uren met de 
meest intense UVstraling, meestal tussen 12 
en 15 uur. Hou ook in de schaduw rekening 
met de weerkaatsing van UVstralen door o.a. 
water en zand.

2   KLEREN 
Bedek de huid met kleding die armen en 
benen bedekt, zet een petje of hoed met 
brede rand en zonnebril op met UVwerende 
glazen om je gezicht en hals in de schaduw te 
houden. 

3   SMEREN 
Smeer 30 minuten voor je blootstelling aan de 
zon rijkelijk zonnecrème met ten minste een 
SPF 30 op de huid en herhaal dat elke 23 uur.

  
www.smeerweer.be
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Fotowandelzoektocht
Van 1 mei tot en met 30 september organiseert de 
gemeente Schelle in samenwerking met vzw SPE voor de 
derde keer een wandelzoektocht met foto's. Dit seizoen 
verken je een parcours van 9,3 km langs de oostelijke 
groene rand en het centrum van Schelle. Je zoekt de 
locaties van 15 foto's en koppelt die aan de nummers van 
het lokale wandelknooppuntennetwerk.

Deelname: 5 euro
Per vijf deelnemers is er een naturaprijs voorzien.

Deelnemingsformulier:
 » Gemeentehuis Schelle, Fabiolalaan 55
 » Dienst Vrije Tijd Schelle, Parklaan 3
 » Tankstation Gulf, Provinciale steenweg 399
 » Brouwerij Het Ganzenhof, Steenwinkelstraat 377

Online: bit.ly/fotozoektocht2022

Schellenaar in beeld:  
Anne Van den Neucker
Eind april stond Anne Van den Neucker (22) op het podium van het 
wereldkampioenschap Ierse dans in Belfast. In de twintig jaar Ierse dans in 
Europa is Anne de vijfde Belg die aan het WK mag deelnemen. 

Ze werd 120ste van de 134 ingeschreven dansers in haar leeftijdscategorie. Een 
knappe prestatie voor een eerste deelname aan het WK!

Backyard Ultra 
Wedstrijd
Van vrijdag 1 tot en met maandag 4 juli strijkt 
de Backyard Ultra Wedstrijd neer in Schelle. 
Vrijdagavond starten alle deelnemers samen voor 
een loopparcours van 6,7 km. Het volgende uur, 
indien je in de race blijft, moet je wederom aan de 
startlijn staan voor datzelfde rondje. Wie niet op 
tijd aan de start staat, moet stoppen. Elk uur loopt 
men één rondje. De laatste overblijvende loper is 
de winnaar van de race.

Inschrijven: 
www.antwerpbackyardultra.be/#inschrijven

Beachvolley op kerkplein
Het grootste beachvolleybaltornooi van de Rupelstreek 
vindt dit jaar plaats op 24, 25 en 26 juni. Het kerkplein 
van Schelle wordt gevuld met duizend ton zand en een 
vijfhonderdtal volleyballers.

Er zijn reeksen voor recreatie, provinciale en divisieploegen. 
Ook bedrijven/organisaties en jeugd kunnen meedoen. 
In deze reeksen is er mogelijkheid tot ploegen met alle 
combinaties van mannen en vrouwen. Nieuw dit jaar is de 
invoering van een ‘seniors’reeks. Al het materiaal (ballen, 
net, douche) is ter plaatse, enkel sportkledij is vereist.

Naast het sportieve kan je ook genieten van een drankje en 
een hapje. Voor de kinderen staat een springkasteel en een 
reuzegrote zandbak met 40 ton zand klaar. Zaterdagavond 
is er een spetterende beachparty.

  
Vrijdag 24 juni vanaf 18 uur: bedrijventornooi, strandbar, 
barbecue, DJset
Zaterdag 25 en zondag 26 juni: verschillende reeksen
Zaterdag 25 juni vanaf 21 uur: beachparty
Locatie: kerkplein Schelle
Info en inschrijven: www.hellvoc.vc/beach/
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Je gaat op vakantie en typisch, je wordt ziek … Of je hebt iets voor en moet naar de dokter. Vertrek vanaf nu 
met een gerust hart op reis met de Doktr-app op je telefoon.

Met de Doktrapp kan je een erkende Belgische arts 
contacteren waar je ook bent. Een smartphone waarop de 
Doktrapp geïnstalleerd is, internet en een beveiligde login 
via Itsme volstaan om je te registreren.

Is je huisarts op vakantie of vertrek jij op vakantie? 
De zomervakantie komt eraan en iedereen wil wel eens 
genieten van een paar dagen rust in het buitenland of in 
België. Of misschien is je vaste huisarts met vakantie? Dan 
kan je bij Doktr terecht. In slechts enkele minuten word je 
via een videoconsultatie in contact gebracht met een arts, 
in het Nederlands of in het Frans. 

Misschien vertrek jij ook op vakantie? Goed nieuws, je 
kan de app ook in het buitenland gebruiken! Zorg er 
alleen voor dat je de app hebt gedownload en je bij itsme 
bent geregistreerd. Je hebt ook toegang tot de federale 
gezondheidsportaal ‘Mijngezondheid’ voor de voorschriften 
die toegestuurd kunnen worden. 

Wat moet je doen?
1. Controleer eerst of je een goede internetverbinding 

hebt.
2. Download de Doktrapp, indien je deze nog niet hebt.
3. Log je veilig in via itsme. Heb je nog geen itsme

account? Surf dan naar de website van itsme. 
4. Selecteer één van de opgesomde categorieën. In 

afwachting van je gesprek beantwoord je enkele 
korte vragen van Lisa, de digitale assistent.

5. De dokter stuurt je een bericht en start de 
videoconsultatie via de app.

Waarvoor gebruik je de Doktr-app?
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, … En zo nodig kunnen medicijnen 
voorgeschreven worden en kunnen attesten voor 
arbeidsongeschiktheid afgeleverd worden. 

Maar daarnaast kan je er ook terecht voor sommige 
zomerse ongemakken wanneer je op vakantie bent. 

Denk maar aan muggenbeten, zonnebrand, zonneslag, 
hooikoorts, allergische reacties (bultjes, blaasjes, …), …

Vertrek voorbereid op reis
Wat mag je zeker niet vergeten? Je dagdagelijkse medicatie 
indien je er inneemt, een EHBOkit want niet elk medicijn 
is immers overal ter wereld beschikbaar, muggenspray, 
zonnecrème, after sun en... de Doktrapp. Zo heb je altijd 
een dokter in je achterzak voor medisch advies! 

Wil je ook snel en eenvoudig een huisarts 
raadplegen via je smartphone?  
Download dan de Doktr-app!

Met de Doktr-app vertrek je  
gerust op reis
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G E ZO N D E  G E M E E N T E

Bewegen Op Verwijzing in Schelle
Te weinig bewegen en te veel of te lang stilzitten heeft slechte gevolgen voor onze gezondheid. We weten 
dat meer bewegen gezond is, maar in ons dagelijks leven verdwijnt bewegen soms naar de achtergrond.

Wil je graag meer bewegen maar weet je niet hoe te 
beginnen? Ga naar jouw arts en vraag een doorverwijzing 
naar de Bewegen Op Verwijzingcoach. Deze coach bekijkt 
samen met jou hoe je 'meer bewegen' kan inpassen in het 
dagelijkse leven: van een dagelijkse fietstocht naar het 
werk tot een wekelijks dans of zwemuurtje in de buurt. De 
coach helpt je op weg en motiveert.

De coach is geen personal trainer die samen met 
jou gaat bewegen, maar zoekt samen uit wat de 
beweegmogelijkheden zijn in jouw buurt. Elke deelnemer 
heeft recht op maximaal zeven uur coaching per jaar. 
De bedoeling is dat je als deelnemer je weg vindt naar 
een actiever leven en dit op termijn zelfstandig kan 
verderzetten.

Wat kost een begeleiding?
 » Voor een individuele begeleiding bij de beweegcoach 

betaal je 5 euro per kwartier. Wie recht heeft op 
verhoogde tegemoetkoming betaalt 1 euro per kwartier. 

 » Voor een groepsbegeleiding bij de beweegcoach betaal 
je 1 euro per kwartier of 0,5 euro voor personen met 
recht op verhoogde tegemoetkoming.

Locaties
De BOV coach geeft coaching op verschillende locaties 
verspreid over Aartselaar, Boom, Niel, Rumst en Schelle. In 
Schelle kan je na afspraak terecht op het gemeentehuis.

Interesse? 
Vraag ernaar bij je arts en contacteer de BOVcoach  
Kristel Verrydt via 0499 31 76 44 of mail naar  
schelle@bewegingopverwijzing.be
www.bewegenopverwijzing.be 

www.bewegenopverwijzing.be

Wil ook jij  
meer bewegen?

Je huisarts helpt je verder!

“Ik doe zoveel mogelijk
zelf de boodschappen, 

op aanraden van mijn coach.
Zo kom ik aan mijn stappen én 

kom ik meer onder de mensen.”

Leo – 85 jaar

“Meer bewegen kan 
goedkoop, dicht bij huis en 
op verschillende manieren. 

Dat heeft mijn coach 
mij doen inzien.”

Niki – 42 jaar

“Mijn coach
raadde wandelen aan. 

Mijn kinderen gaan mee en 
we vinden het echt leuk om 
samen meer te bewegen.”

Nathalie – 40 jaar

Reanimeren met een AED
Een plotselinge hartstilstand is één van de belangrijkste 
doodsoorzaken in Europa. Het is dus belangrijk dat 
omstaanders zo snel mogelijk in actie schieten en 
starten met de reanimatie. Een onmiddellijke start 
verdubbelt of verviervoudigt de overlevingskansen. 

Een automatisch externe defibrillator of AED is een 
draagbaar toestel dat een elektrische schok aan het hart 
toedient bij levensbedreigende hartritmestoornissen. 
De AED analyseert het hartritme van het slachtoffer en 
bepaalt automatisch of een stroomstoot het slachtoffer 
kan helpen. Het toestel geeft gesproken instructies. 
Het helpt je door de reanimatie tot professionele 
hulpverleners het van je overnemen.

AED-toestellen in Schelle
 » hoek Kattenberg – Provinciale Steenweg
 » naast de ingang van de GBS De Klim op de 

Provinciale Steenweg
 » naast de ingang van het gemeentehuis in de 

Peperstraat (nieuwe locatie)
 » aan taverne ‘kEET nabij de speeltuin en de sporthal
 » aan PC De Mikman in de Tolhuisstraat

Ook Schelle Sport (Kapelstraat 140) plaatste een AED
toestel.

Kan jij reanimeren en een AED gebruiken?
Bekijk het instructiefilmpje op de website van Rode 
KruisVlaanderen.

Of schrijf je in voor een eerstehulpopleiding bij Rode 
Kruis NielSchelle.
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Moestuin op je terras
Je kweekt graag zelf groenten, kruiden en eetbare bloemen. 
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

Leren werken met een 
tablet (Android) 
De vrijwilligers van Rupelbib leren je werken op een 
Androidtoestel (niet voor Ipad). Breng je tablet mee en 
liefst ook de handleiding. Vereiste voorkennis: een beetje 
met pc kunnen werken. 

 » 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

Tentoonstelling Twelf
De SintBernardusabdij in Hemiksem is een bijzondere plek 
die in vele opzichten als kruispunt fungeert. Een kruispunt 
tussen een rijk verleden en een dynamisch heden, 
tussen cultuur en natuur, tussen rivier en land en tussen 
gemeenten. De abdij verenigde functies die haaks op elkaar 
stonden, deze van hospitaal en van interneringskamp. 

De specifieke eigenheid van de site vormt de basis van de 
expo ‘Twelf’. Twaalf kunstenaars stellen hun werk tentoon 
samen met de curator Zjos Meyvis, zelf een veelzijdig 
beeldend kunstenaar. Het gaat om werken die verbonden 
zijn met of refereren naar de identiteit van deze plek.

De verbondenheid komt tot uiting in de materiaalkeuze 
en/of door de inhoudelijke betekenis of het narratief van 
het werk.

 » vrij toegankelijk tot en met zondag 18 september 
 » Abdijpark Hemiksem

Ontdek ook 
Leeskring
Wissel maandelijks jouw leeservaringen uit met 
andere boekenliefhebbers.
Op 21/6 van 19.30 tot 22 uur in bib vestiging 
Hemiksem

Leren programmeren met Coderdojo
Voor jongeren van 7 tot 18 jaar op 18/6, gratis na 
inschrijving via https://www.eventbrite.co.uk 

Voorleessessies voor kinderen tussen 3 en 7 jaar
 » 8/6 van 15 tot 16 uur in bib vestiging Hemiksem
 » 15/6 van 15 tot 16 uur in bib vestiging Niel

Gratis na inschrijving: www.ivebica.be of in de bib
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Makerspace ‘fabdij’
Kom een kijkje nemen in de fabdij, een 
makerspaceruimte voor leden van bib IVEBICA 
HemiksemSchelleNiel. Dit initiatief biedt veel 
mogelijkheden voor iedereen met interesse in 
computers en techniek. 

 » vrijdag 17 juni van 20 tot 22 uur
 » intergem. bib Hemiksem, Heuvelstraat 111
 » toegang gratis voor leden van de bib
 » info aan de bibbalie en of  

op de website van de bib

Begeleiders gezocht: mensen met ervaring in bv. 
het bedienen van een lasercutter, 3D printer, pers, 
snijplotter, … Interesse? Contacteer de bib!

Zomerspaaractie
Rupelbib moedigt jongeren aan om te lezen, ook 
in de zomervakantie. Daarom geeft de bib hen 
per gelezen boek een stempel op een spaarkaart. 
Als de kaart vol is, krijgen de kinderen een kleine 
verrassing. De spaarkaarten zijn geldig in alle 
Rupelbibs.

Voor de beste lezers is er een extra prijs en na de 
actie wordt uit alle ingeleverde kaarten nog een 
gelukkige geloot.
 » van 1 juli tot en met 31 augustus tijdens 

openingsuren bib
 » gratis

Zoektocht
Schatten van Vlieg
Tijdens de zomer gaat heel het land op zoek naar de 
schatten van ‘Vlieg!’. Uiteraard doet de bib weer mee. 
Neem tussen 1 juli en 31 augustus deel aan een heuse 
‘Vlieg!’ zoektocht. Je kan er een leuk verrassingspakket mee 
verdienen.

 » van 1 juli tot en met 31 augustus  
tijdens openingsuren bib

 » gratis

Concert Laatste Nootjes
De ‘Laatste Nootjes’ is de apotheose van een jaar vol 
musiceren, voordragen, toneel spelen, samen spelen, … 
van een jaar hard werken, maar vooral genieten van een 
fantastische hobby. 

De Academie voor Muziek, Woord en Dans stelt haar 
grote en kleine ensembles voor, de klassen samenzang en 
haar leerlingen woord. Deze schitterende slotconcerten 
brengen je alvast in de juiste stemming voor een fijne en 
deugddoende zomer!

 » woensdag 29 juni om 18 en 20 uur in Depot Deluxe
 » tickets: www.academiehsn.be

Blijf op de hoogte!
www.ivebica.be   www.ivebica.bibliotheek.be

Tip: schrijf via de website in op de nieuwsbrieven 
van de bib en de cultuurdienst en ontvang alle 
activiteiten in jouw mailbox!

Laureatenconcert
Zondag 26 juni om 10.30 uur huldigen we in 
Depot Deluxe (Hemiksem) de leerlingen van de 
Academie voor Muziek Woord en Dans die met 
succes hun eerste, tweede of derde graad hebben 
afgerond. Leerlingen die een uitzonderlijke prestatie 
neerzetten op hun examen vertolken nog één keer 
hun prachtige werk. Alle laureaten van de academie 
zijn aanwezig en ontvangen na het concert hun 
diploma. Kom jij hen mee feliciteren?
 » www.academiehsn.be 
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WELKOM op het eerste 
MANTELZORGCAFÉ in Schelle
Vele inwoners krijgen hulp en ondersteuning van een vriend, familielid of buur. Deze mantelzorgers 
dragen bij tot het zo lang mogelijk comfortabel thuis wonen. Dit is geen eenvoudige opdracht. Het lokaal 
bestuur wil dan ook haar waardering tonen voor de belangrijke rol die mantelzorgers vervullen in onze 
samenleving.

Op donderdag 23 juni 2022, de nationale Dag van de 
Mantelzorg, organiseert de gemeente voor de eerste keer 
een mantelzorgcafé. Alle mantelzorgers, jong of oud en 
van alle achtergronden, zijn van 15 tot 18 uur welkom in de 
polyvalente zaal van Het Muydenhof voor een informatieve 
en ontspannende namiddag. 

 » Mario Schelfhout, stafmedewerker van de vzw 
Liever Thuis LM, geeft uitleg over het aanbod van de 
verschillende hulp en zorgverleners, voorzieningen,  
premies en tegemoetkomingen voor zorgbehoevenden 
en mantelzorgers in onze gemeente.

 » Tussendoor en nadien kan je genieten van een drankje 
en enkele smakelijke dessertjes. We voorzien ook 
voldoende tijd voor een gezellige babbel met andere 
mantelzorgers en met de medewerkers van gemeente 
en sociale dienst.

 » We hopen zo veel mogelijk mantelzorgers te mogen 
verwelkomen op ons eerste Mantelzorgcafé!
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2 3  J U N I  -  D A G  V A N  D E  M A N T E L Z O R G : 

een dikke merci 
aan alle mantelzorgers!

Ik, mantelzorger? Soms lijkt wat je doet voor een  ander zo 
vanzelfsprekend dat je er niet bij stil staat. Maar mantelzorg 
is waardevol en verdient erkenning. Op de Dag van de 
Mantelzorg zetten we jou graag in de bloemetjes.

Als mantelzorger sta je er niet alleen voor. Je kan  altijd 
terecht bij de zes erkende mantelzorg verenigingen voor 
meer  informatie en/of een luisterend oor. 

Kom langs!
Mantelzorgcafé Schelle
Donderdag 23 juni van 15 tot 18 uur
Het Muydenhof, Zandstraat 1, Schelle (polyvalente zaal van groep van assistentiewoningen)
 
Inschrijven: socialedienst@schelle.be of tel. 03 871 98 30
Kan je niet aanwezig zijn, maar wil je wel meer info over mantelzorg? Geef dan jouw contactgegevens door!

Dominik Lange 
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ZO R G Z A M E  B U U RT

Ben ik een mantelzorger?
Voor iemand zorgen is eigen aan de mens. Zeker wanneer 
dit iemand uit je directe omgeving is of waarmee je een 
persoonlijke band hebt. Wanneer je zorgt voor iemand 
die niet (meer) voor zichzelf kan zorgen, noemen we dat 
mantelzorg. 

Mantelzorger ben je als je…
 » zorgt voor iemand die ondersteuning nodig 

heeft vanwege een ziekte, handicap, psychische 
kwetsbaarheid, … 

 » een persoonlijke band hebt met de persoon voor wie 
je zorgt. Je kan zorgen voor je partner, je (plus)kind), je 
(schoon)ouder, je vriend(in), je buur ,…

 » op regelmatige basis hulp en zorg biedt aan deze 
persoon

 » niet betaald wordt voor de zorg die je verleent. 

Mantelzorg is niet 
te verwarren met 
professionele zorg
Professionele diensten die aan huis komen zoals 
gezinszorg of thuisverpleging, geven de hulp 
beroepsmatig en worden hiervoor betaald. Dit 
wordt de ‘formele zorg’ genoemd. 

Door deze hulp kan je als mantelzorger even op 
adem komen en de zorg tijdelijk uit handen geven. 
Om de zorgsituatie zo lang mogelijk vol te houden, 
is ondersteuning belangrijk. 

Mantelzorg is niet hetzelfde als vrijwilligerswerk
De hulp die vrijwilligers geven is wettelijk geregeld en gaat uit van een organisatie. Vrijwilligers kunnen 
belangrijke ondersteuning geven thuis. Dit kan in de vorm van oppas, boodschappen, vervoer, … 

Vrijwilligers kiezen hiervoor, bepalen zelf de intensiteit en kunnen het engagement steeds stopzetten.  
Bij mantelzorg is dit niet het geval. Mantelzorg overkomt je. Je rolt er in omdat iemand in je omgeving hulp nodig heeft.  

www.mantelzorgers.be

Mantelzorger,  
jij bent  
goud waard!
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W O N E N

Veilig asbest verwijderen!
Asbest is een materiaal dat vroeger veel in de bouwsector gebruikt werd. Het bestaat uit kleine vezels die je 
met het blote oog niet ziet. Asbestvezels zijn gevaarlijk als ze ingeademd worden. 

Asbestvezels komen vrij bij verwering (slijtage en 
afbrokkelen door blootstelling aan verschillende 
weersomstandigheden) of bij bewerking zoals zagen, 
slopen, slijpen, snijden, schuren, boren of reinigen onder 
hoge druk. Het bewerken van asbest is trouwens verboden 
door de wet!

Het is dus noodzakelijk voor jouw veiligheid en gezondheid 
om (hechtgebonden) asbest op een veilige manier te 
verwijderen. Bovendien wordt in de loop van 2022 een 
asbestattest verplicht bij de verkoop van woningen en 
gebouwen ouder dan bouwjaar 2001 (zie ook www.ovam.
be/hetasbestattest).

Hulp aan huis
Alleen hechtgebonden asbest mag je zelf verwijderen. Om 
je daarbij te helpen, organiseren we met OVAM en IGEAN 
een ophaling aan huis. Concreet levert IGEAN plaatzakken, 
big bags of een container en twee sets Persoonlijke 
BeschermingsMiddelen (PBM’s). Je vult deze dan zelf met 
asbesthoudend materiaal. Nadien komt IGEAN de gevulde 
zakken of container ophalen. 

  
www.igean.be/asbest
www.fluvius.be 

Type Afmeting/volume Kostprijs Max. aantal / adres

Plaatzak ± 300 x 110 x 35 cm 30 euro (1ste)  
20 euro (vanaf 2de) 6

Big bag ± 100 x 100 x 100 cm 30 euro (1ste)  
20 euro (vanaf 2de) 5

Container 12 m2 170 euro 5

Extra set PBM (2 al inbegrepen) 7 euro

Tarieven

Wist je dat …
 » je tot eind juni 2022 voor asbestverwijdering 

tijdens renovatiewerken een verhoging van het 
premiebedrag kan ontvangen bij Fluvius? 

 » je voor asbestverwijdering tijdens 
renovatiewerken aan je dak of muur een 
verhoging van het premiebedrag 
kan ontvangen bij Fluvius als 
je ook isolatie plaatst?

 » je niethechtgebonden 
asbest altijd 
door een erkend 
asbestverwijderaar 
moet laten 
verwijderen!

Gratis energie- en 
renovatieadvies
Wil je je energiefactuur verlagen? Staan er 
renovatiewerken op de planning? Op welke premies heb je 
recht? Isoleren, hoe begin je eraan? 

Het EnergieK loket geeft advies en begeleiding op maat. 
Samen bekijken jullie welke technieken en normen 
geschikt zijn voor jouw bouw of renovatieproject. Er zijn 
zitdagen op de verschillende gemeentehuizen in onze 
regio. Op het gemeentehuis van Schelle kan je na afspraak 
terecht op dinsdag 21 juni, 19 juli, 23 augustus en 27 
september tussen 9 en 12 uur.

Maak een afspraak:
 » elke werkdag tussen 8.30 en 16 uur op 03 350 08 08
 » www.igean.be/energiekloket

Of mail jouw vragen naar energie@igean.be

Check jouw woningpas
De woningpas, dat is een gratis digitaal paspoort 
dat alle informatie over je huis verzamelt op één 
website. De pas geeft je als eigenaar informatie 
over het gebouw zelf, maar ook over de ligging en 
de omgeving dankzij handige kaarten. Zo raadpleeg 
je bijvoorbeeld de overstromingsgevoeligheid en de 
riolerings en luchtkwaliteitskaarten. 

Elke eigenaar kan de woningpas raadplegen via 
een Eid, token of de itsmeapp. De overheid voert 
de woningpas in met het oog op het energiepact 
2050. Want dankzij de pas krijg je een beeld van de 
evolutie naar die lange termijndoelstelling.

  
www.woningpas.vlaanderen.be
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Met je hond op stap
Honden moeten op de openbare weg en publiek 
toegankelijke plaatsen steeds aangelijnd zijn. Enkel op een 
hondenweide of hondenlosloopzone kan een hond naar 
hartenlust vrij rondrennen. Hou wel rekening met andere 
honden en baasjes en ruim de poep van je hond ook in 
deze zone op. Er zijn drie hondenweides in Schelle: Tuinlei  
Laarhofstraat  Azaleastraat.

Honden die agressief zijn of geneigd zijn te bijten moeten 
steeds een muilband dragen op het openbaar domein. In 
Schelle is het verboden om het ras van Pitt Bull Terrier te 
kweken en te houden. Dit ras mag ons grondgebied ook 
niet betreden.

Natuurlijk ruim je ook steeds de hondenpoep op!

Fiberklaar komt naar 
Schelle
De kaap van 20% inschrijvingen op Fiberklaar 
werd gehaald in Schelle en Niel. Daarmee start de 
tweede fase waarin ze bekijken hoe het netwerk 
aangelegd kan worden in onze straten. Elke woning 
ontvangt hierover een brief in de bus met uitleg 
rond de werkwijze.  De Fiberklaartechnici komen 
langs om te zien hoe de glasvezelkabel het best je 
woning binnenkomt. Je beslist zelf of je de mensen 
van Fiberklaar binnenlaat. Dit bezoek houdt geen 
enkele verplichting in. Ze dragen een hesje met het 
Fiberklaarlogo en hebben een badge. Je kiest zelf 
of je een gratis aansluiting laat installeren. Je moet 
nog geen internetabonnement nemen bij een 
provider die fiber aanbiedt.

Wil je meer weten over de planning? Ervaar je 
problemen door de werken? Neem dan contact op 
via mih@fiberklaar.be of het gratis nummer  
03 653 43 60 (op werkdagen van 9 tot 17 uur).

  
www.fiberklaar.be

Van harte proficiat 
met jullie huwelijk 

Glenn Pauwels en Debby Michiels 
Michael Begois en Wendy De Bruyne 

met jullie gouden jubileum  
(50 jaar getrouwd)

Hary Brouns en Betty Van Cammeren 
François Saeyvoet en Rita Verstreken 

Frans De Vos en Joanna Van Gool 
Hervé Belis en Godelieve Lembrechts  

met jullie diamanten jubileum  
(60 jaar getrouwd)

Franciscus De Decker en Magda Belderbos

met jullie briljanten jubileum  
(65 jaar getrouwd)

Pieter De Bondt en Blanche Brits 

Dit zijn de koppels van maart en april waarvoor we 
toelating tot publicatie kregen. Je kan een geboorte of 

overlijden doorgeven via onthaal@schelle.be

Onze technische dienst recupereert het regenwater van 
het dak van de sporthal voor het besproeien van eenjarige 
bloemen en voor het straatvegen. 
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Leren rekenen bij Ligo
Tweede aan halve prijs! 15% korting! In het winkel
centrum springen de reclames in het oog. Prima, ik heb 
een broek nodig en ik moet niet de volle prijs betalen! 

Maar welke korting is het voordeligst? Ik probeer het 
uit te rekenen, maar dat gaat traag. Ga ik voor twee 
broeken of één? Ten slotte kies ik voor die ene broek met 
15% korting.

 
Gelukkig volg ik een cursus rekenen bij Ligo. Daar kan ik  
oefenen met procenten en hoofdrekenen. De volgende 
keer wil ik nog vlotter kunnen goochelen met cijfers!

  
Ook interesse in een cursus rekenen?
Ken je iemand die beter wil leren rekenen?
In Boom kan je het hele jaar instappen.
info@ligoregiomechelen.be  03 888 89 66

Gebruik een 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.

Enkel geregistreerde gebruikers kunnen een deelwagen 
gebruiken. Je betaalt een waarborg van 75 euro en een 
vergoeding per gebruik en km.

  
onthaal@schelle.be  03 871 98 30

Regel jij je bankzaken liever aan 
het loket of de automaat?
Dan is er nu de universele bankdienst! Heel wat banken 
ondertekenden een charter waarin ze zich ertoe engageren 
om een pakket aan diensten aan te bieden aan een tarief 
van maximaal 60 euro per jaar. Zo kan je betalingen 
verrichten en jouw geld beheren, ook als je moeite hebt 
met digitale kanalen. 

Sinds 1 januari 2022 wordt de universele bankdienst 
aangeboden door dertien banken: Argenta, Axa, Belfius, 
Beobank, BNP Paribas Fortis, bpost bank, KBC Bank, CBC 
Banque, CPH, Crelan, ING, KBC Brussels, VDK. Banken 
kunnen ervoor kiezen om dit minimumaanbod aan te 
vullen met extra diensten.

  
Ga langs in het bankkantoor en vraag naar hun specifieke 
aanbod gelinkt aan de universele bankdienst of bel naar 
0800 120 33.

Meteen verwittigd bij 
een noodsituatie:
schrijf in op BEAlert!
Wist je dat er al meer dan 1 miljoen adressen 
geregistreerd zijn in BEAlert? Dit is het 
alarmeringssysteem van de overheid waarmee 
we jou kunnen verwittigen bij een noodsituatie. 
Je ontvangt dan een sms, mail of gesproken 
telefoonbericht.

Inschrijven is gratis en kan via www.bealert.be.
Geen mailadres? Vul het formulier in op het 
onthaal van het gemeentehuis

KO RT
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Plan een goed gevulde zomer in eigen streek! Op deze twee pagina’s ontdek je al heel wat activiteiten. Het 
volledige overzicht staat op www.toerismerupelstreek.be als Uit in de Rupelstreek. 

Uit in de Rupelstreek!

FOTOWANDELZOEKTOCHT
	   3 juni tem 23 okt
	   Doorlopend
	   Leest
	   Toerisme Rupelstreek vzw
	   www.toerismerupelstreek.be 

WANDELZOEKTOCHT
	   15 mei tem 30 sept
	   Doorlopend
	   Boom en omgeving
	   Dienst Sport Boom
	   www.boom.be/wandelzoektocht 

FOTOWANDELZOEKTOCHT
	   1 mei tem 30 sept
	   Doorlopend
	   Schelle
	   Gemeente Schelle en Vzw SPE
	   www.spe.vlaanderen/ events/3de

fotowandelzoektochtschelle

FOTOWANDELZOEKTOCHT
	   30 april tem 30 sept
	   Doorlopend
	   Rumst
	   SPlus Rumst
	   hugo.kraey@skynet.be

NOEVEREN BRANDT
	   4 tem 19 juni
	   Zaterdag en zondag 14 tot 17u
	   ’t Geleeg Emabb Machinehal 
	   CC De Steiger
	   www.desteigerboom.be/

noeverenbrandt

BEZOEK HEEMMUSEUM
	   Elke eerste zondag van de maand
	   14 tot 18u
	   SintBernardusabdij Hemiksem
	   Heemkundige kring Heymissen
	   www.

heemkundigekringheymissen.be

RONDLEIDING OP HERTENFARM
	   Elke eerste zondag van de maand
	   14 tot 17u
	   Grote Heide 31, Leest
	   Hertenform Parkcoplus
	   www.farmingwhiteandred

deerfromparks.be 

RUPELZONDAGEN BEZOEK AAN  
‘T GELEEG
	   Zondag 12 juni
	   14u
	   Steenbakkerij site ’t Geleeg
	   Toerisme Rupelstreek vzw
	   info@toerismerupelstreek.be

NOEVEREN BRANDT 
KERAMIEKMARKT
	   Zondag 12 juni
	   10 tot 17u
	   Steenbakkerij site ’t Geleeg
	   CC De Steiger
	   www.desteigerboom.be/

keramiekmarkt 

PROEFLESSEN ACADEMIE VOOR 
MUZIEK EN WOORD
	   13 tot 25 juni
	   Inschrijven
	   Hospitaalstraat 27, Boom 
	   Laarstraat 21, ReetRumst
	   Gem. Academie voor Muziek en 

Woord Boom
	   www.academieboom.be

VOORDRACHT ABDIJ VAN AULNE
	   Woensdag 15 juni
	   19u
	   SintBernardusabdij Hemiksem
	   Heemkundige kring Heymissen
	   www.

heemkundigekringheymissen.be

TENTOONSTELLING BOOMSE GLAS
	   Zaterdag 18 en zondag 19 juni
	   14 tot 17u
	   Emabb, Noeveren 67, Boom
	   Emabb vzw
	   info@emabb.be 

CITY RUN
	   Zaterdag 18 juni
	   12 tot 16u
	   Heldenplaats, Boom
	   Dienst Sport Boom
	   www.boom.be/cityrun 

GILLIOTMARKT LEZING
	   Zondag 19 juni
	   10 tot 17u
	   SintBernardusabdij Hemiksem
	   Gilliot & Roelants Tegelmuseum
	   www.gilliottegelmuseum.be  

www.heemkundigekring
heymissen.be 

BEGELEIDE WANDELING
	   Maandag 20 juni
	   13.30u
	   Openluchtzwembad Boom
	   Dienst Sport Boom
	   www.boom.be/sportelen 

RONDLEIDING DROMEN VAN EEN 
NIEUW BOOM
	   Woensdag 22 juni
	   19.30 tot 21.30u
	   PTS, Beukenlaan, Boom
	   Architectuurliefhebbers Boom
	   www.

architectuurliefhebbersboom.
mailchimpsites.com   

VOORSTELLING INSTRUMENTEN 
EN TONEEL
	   Woensdag 22 juni
	   14u
	   Hospitaalstraat 27, Boom
	  Gem. Academie voor Muziek en 
  Woord Boom
	   www.academieboom.be

NOEVEREN KERMIS
	   23 juni tem 26 juni
	   Doorlopend
	   Plein over café de Koophandel, 

Noeveren 68
	  Noeveren Kermis Vrienden
	   noeverenkermis@gmail.com 

CASA BLANCA
	   23 juni tem 3 juli
	   Tickets
	   Evenementenweide park Sint

Bernardusabdij
	  Happy Few
	   www.casablancaconcerts.be/

programma 

A C T I V I T E I T E N K A L E N D E R  TO E R I S M E  R U P E L ST R E E K
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MAANDELIJKSE STREEKMARKT
	   Vrijdag 24 juni
	   15 tot 19u
	   Brooikensplein Begijnenbossen 

Rumst
	  Gemeente Rumst
	   www.rumst.be/maandelijkse

streekmarkt 

RONDLEIDING 
	   Zaterdag 25 juni
	   14u
	   Emabb, Noeveren 67, Boom
	  Emabb vzw
	   info@emabb.be

TENTOONSTELLING GEBOORTE
	   Elke laatste zondag van de maand
	   14 tot 17u
	   Peperstraat 48, Schelle
	  Heemmuseum Bystervelt
	   ingrid.van.verre@telenet.be

PIET VAN AKEN TOCHT
	   Zondag 26 juni
	   7 tot 15u
	   Clublokaal Kleitrappers, Korte 

Veerstraat, Rumst
	  De Kleitrappers vzw
	   poortmansld@gmail.com 

ZONDAGRONDLEIDING
	   Elke zondag van juni tot oktober
	   14u
	   Emabb, Noeveren 67, ‘t Baksteentje
	  Emabb vzw
	   info@emabb.be 

WISSELTENTOONSTELLING 2022- 2023
	   Elke zondag van mei tot juni
	   14 tot 17u
	   SintBernardusabdij, Hemiksem
	  Gilliot en Roelants Tegelmuseum
	   www.gilliottegelmuseum.be 

WEEKENDOPENING MUSEUM 
RUPELKLEI
	   Elke zaterdag en zondag van mei 

tem september
	   14 tot 17u
	   Museum Rupelklei, 

Uitbreidingsstraat 33, Terhagen
	  Museum Rupelklei  
  Gemeente Rumst
	   www.museumrupelklei.be 

ZOMERRONDLEIDING: AAN ’T 
WERK OP DE STEENBAKKERIJ
	   Zaterdag 2 juli
	   14u
	   Emabb, Noeveren 67 
	  Emabb vzw
	   www.emabb.be 

RUPELZONDAGEN RONDLEIDING 
BIJ DE IMKER
	   Zondag 3 juli
	   14u
	   Schelle Honing, Steenwinkelstraat 

280, Schelle
	  Toerisme Rupelstreek vzw
	   www.toerismerupelstreek.be 

NATUURWANDELING ZOMER IN 
DE KLEIPUT
	   Zondag 3 juli
	   10u 
	   Poort de Beukelaer Terhagen
	  Natuurpunt
	   mdmaesen@gmail.com 

FIETSRONDLEIDING ARCHITECT 
BRAEM EN BOOM
	   Woensdag 6 juli
	   19.30u
	   Vredegerecht, Van Cleemputplein 

8, Boom
	  ALB
	   www.

architectuurliefhebbersboom.
mailchimpsites.com 

ROCKDAY
	   Zaterdag 9 juli
	   vanaf 16 uur
	   Noeveren 68, Boom
	  TMC Unicorn Antwerp
	   www.tmcunicornantwerp.be 

LEREN FOTOGRAFEREN MET 
SMARTPHONE
	   Maandag 11 juli 
	   9.30 tot 12.30u
	   Dafofi, Lokaal Parklaan 3, Schelle
	  Vrije Tijd Schelle
	   vrijetijd@schelle.be 

ATV VERTELLING
	   Maandag 18 juli
	   20u
	   Park Rumst
	  Gemeente Rumst en ATV
	   www.rumst.be/

activiteitenoverzicht?uitpas=1 

WISSELTENTOONSTELLING 2022- 2023
	   Woensdag tot zondag van juli tem 

september
	   14 tot 17u
	   SintBernardusabdij Hemiksem
	  Gilliot en Roelants Tegelmuseum
	   www.gilliottegelmuseum.be 

ATV VERTELLING
	   Maandag 1 augustus
	   20u
	   Park SintBernardusabdij 

Hemiksem
	  Gemeente Hemiksem en ATV

RONDLEIDING: BOOMSE 
PERSPECTIEVEN 
	   Woensdag 10 augustus
	   19.30u
	   Gemeentehuis, Antwerpsestraat 

44, Boom
	  ALB
	   www.architectuurliefhebbersboom.

mailchimpsites.com

LICHTFEESTEN REET
	   12, 13 en 14 augustus
	   Doorlopend
	   Wijk Predikheren velden 
	  Lichtfeesten Reet
	   www.lichtfeestenreet.be

VOLKSFEESTEN
	   Vrijdag 19  zondag 21 augustus
	   Zie programma
	   Festivalterrein VBS Sleutelhof 

Schoolstraat Rumst
	  Rumstse Volksfeesten
	   www.volksfeesten.be 

SMIKKELTOCHT
	   Zondag 21 augustus
	   11 tot 17u
	   Vier smikkelstopplaatsen
	  Toerisme Rupelstreek vzw
	   www.toerismerupelstreek.be 

info@toerismerupelstreek.be
www.toerismerupelstreek.be
	Toerisme Rupelstreek
	toerisme_rupelstreek
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Zelfstandig leven 
met een  
beperking?
Of het nu gaat om contact leggen, moeilijke 
brieven lezen, werk of een hobby zoeken, naar 
de dokter gaan, hulpmiddelen aanvragen, ... het 
leven zit vol uitdagingen. Mobilant ondersteunt 
alle mensen met een beperking. 

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

Schrijf je in voor  
de jaarmarkt 
Zaterdag 15 oktober staat de koopjesmarkt 
opnieuw in de Provinciale Steenweg. Handelaars, 
verenigingen en marktkramers kunnen vanaf  
1 juli een plaats reserveren via 
www.schelle.be  
(digitale loket of zoek op jaarmarkt).

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

Hulp bij invullen  
personenbelasting 
Je kan je aangifte laten invullen met 
telefonische hulp van een medewerker van de 
FOD Financiën. Hiervoor maak je een afspraak 
via 02 575 56 66. Hou je identiteitskaart bij de 
hand. Een medewerker belt je op de dag van 
je afspraak op en vult met jou je aangifte in. 
Daarna ontvang je per post een document 
om te ondertekenen en terug te sturen om je 
aangifte te vervolledigen.

Lukt het je online of telefonisch niet? Dan kan 
je terecht op de zitdag in het gemeentehuis  
op donderdag 16 juni. Hiervoor maak je voor  
13 juni een afspraak via 03 871 98 30  
(onthaal gemeentehuis) met vermelding van 
jouw rijksregisternummer.  
Opgelet: beperkt aantal plaatsen. 
Per aangifte moet je een afspraak maken, geef 
dit dus goed door wanneer je belt. 

GRATIS digitale  
infosessies
 » Warmtepompen op 8 juni van  

19.30 tot 21 uur
 » Zonnepanelen op 16 juni van 19.30 tot 21 uur 

Inschrijven is verplicht via  
www.igean.be/infosessies
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JUNI
Woensdag 15 juni
Bloemschikken zomerstuk
De Griene, 19  22 uur
Rebelle Schelle 
	0495 77 01 16

Donderdag 23 juni
Kermismaal
PC De Mikman, 14 uur
		Inschrijven: Okra  03 888 69 22 

24-25-26 juni
Vrouwenweekend aan zee
Femma Schelle SintPetrus en Paulus
		Inschrijven: 0486 75 67 99

Zaterdag 25 juni
Schoolfeest GBS De Klim
13.30  19.30 uur
Provinciale Steenweg 100
Leuke workshops, optredens, 
springkastelen, hapjes en drankjes!

Zondag 26 juni
Tentoonstelling thema geboorte
Heemmuseum, Peperstraat 48,  
van 14 tot 17 uur

Donderdag 30 juni
Stadsbezoek Hasselt
		Inschrijven: OKRA – 03 334 74 31

JULI
Woensdag in juli
Bezoek zomerbar 
Rebelle Schelle
	03 887 38 83

Zaterdag 2 juli
Vogels kijken op noordelijk eiland  
(4 km)
Vertrek parking Tolhuis (Rupeldijk) 
8.50 uur of veerboot 9 uur,  
einde 12 uur.
		Inschrijven: debackervanlinden@

telenet.be

Donderdag 28 juli
Stadsbezoek
		Inschrijven: OKRA – 03 334 74 31

Zondag 31 juli 
Tentoonstelling thema geboorte
Heemmuseum, Peperstraat 48,  
van 14 tot 17 uur

AUGUSTUS
Woensdag in augustus
Bezoek zomerbar 
Rebelle Schelle 
	03 887 38 83

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

debackervanlinden@telenet.be

Donderdag 18 augustus
Zomerfeest
PC De Mouterij, 14 uur
		Inschrijven: OKRA  03 877 60 25

Vrijdag 26 augustus
Daguitstap met de fiets
Vertrek St Petrus & Paulus, 9 uur
		Inschrijven: OKRA  03 887 13 56

Zondag 28 augustus
Tentoonstelling thema geboorte
Heemmuseum, Peperstraat 48,  
van 14 tot 17 uur

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 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/
nielschelle/

Schrijfavond 
Amnesty 
International
Amnesty International Schelle 
schrijft maandelijks brieven 
naar presidenten of hogere 
instanties van landen waar de 
mensenrechten geschonden 
worden. Je bent welkom in het 
gemeentehuis van Schelle op 
donderdag 21 juni tussen 18 en 
19.30 uur. Amnesty zorgt voor 
papier, pennen en postzegels. 

  
Maria Van Hoofstat 
0474 29 60 90

Samen met jouw gemeente geeft 
Kempens Landschap waardevolle 
landschappen, gebouwen en open 
ruimte een nieuwe toekomst.
En dat doen we al 25 jaar. Om dat 
te vieren is er een fotowedstrijd!

Wat moet je doen?
 » maak een foto van 

jouw favoriet Kempens 
Landschapsplekje

 » vertel waarom dit jouw 
favoriete plekje is

 » stuur dit voor 31 augustus naar 
info@kempenslandschap.be

Wat kan je winnen?
Een vlucht met een zweefvliegtuig 
boven één van onze domeinen!

  
www.kempenslandschap.be

DOE MEE EN WIN

WIJ BESTAAN 25 JAAR

Maak een foto van jouw favoriet Kempens Landschap-plekje in je regio
Vertel ons waarom dit jouw favoriete plekje is.
Stuur de foto voor  31 augustus naar info@kempenslandschap.be

Samen met jouw gemeente geeft Kempens Landschap waardevolle landschappen, gebouwen en open ruimten

een  nieuwe toekomst. En dat doen we al 25 jaar. Om dat te vieren organiseren we een fotowedstrijd.  

Wat moet je doen?

Wat kan je winnen?

Een vlucht met een zweefvliegtuig boven één van onze domeinen!

Meer weten?

Op www.kempenslandschap.be vind je alle wedstrijdinfo.

in Schelle



WEKELIJKSE 
ACTIVITEITEN
 
Maandag
Tai Chi
13 juni
PC De Mouterij, 10.30 uur,  
5 euro per les
Femma Schelle SintPetrus en Paulus
	0496 70 62 27

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

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

Wandelen
20 juni
Vertrek station Schelle, gratis
Femma Schelle SintPetrus & Paulus
	joke.selderslaghs@hotmail.com
	0472 77 09 02

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

Fietsen
Vertrek kerk St. Petrus & Paulus, 13 uur
OKRA Schelle
	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
14 en 21 juni
PC De Mikman, 20  21.15 uur
Femma H. Familie 
	03 887 86 22

Fitness met beweeganimator Ivo
Sporthal, 20.30  21.30 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
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

Fitness met beweeganimator Ivo
Sporthal, 10  11 uur en 20  21 uur
Sportivo
	03 887 93 09

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

Zondag
Open clubrit
Start Kattenberg, parking De Griene 
Beren  105 km  vertrek om 8.30 uur
Comfort Beren  85 km  vertrek om 9 uur
	0478 97 30 54
	www.wtcdeberenschelle.be

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

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

Informeer bij de organisator of de 
activiteit ook in juli en augustus 
plaatsvindt!

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 eloket 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
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Gemeentehuis op afspraak
We werken zoveel mogelijk via mail, telefoon of het digitale 
loket op de website. Indien nodig maken we een afspraak 
om langs te komen.
 » vragen rond identiteitskaart, rijbewijs, adreswijziging of 

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

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

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

loket op www.schelle.be

Tijdens de openingsuren kan je aan het onthaal zonder 
afspraak terecht:
 » om documenten op te halen die je telefonisch hebt 

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

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

 » om gevonden voorwerpen binnen te brengen.

Sluitingsdagen: maandag 11 juli, donderdag 21 juli en 
maandag 15 augustus.

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.police
onweb.be zoals (brom)fietsdiefstal, winkeldiefstal, 
beschadigingen, registratie alarm of camerasysteem, 
slagen en verwondingen, bedreigingen, verlies voorwerp of 
document, …

Gemeente- en OCMW-raad
Maandag 29 augustus 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

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:  9162330 juni, 7142028 juli,  
4111825 augustus
Papier en karton: 13 juni, 11 juli, 8 augustus 
GFT+ en PMD: 1024 juni, 822 juli, 519 augustus
Grof vuil: 03 871 98 30  onthaal@schelle.be

Via de Recycle app krijg je alle info over de ophalingen.

Recyclagepark 
Dinsdag en donderdag 912 uur en 1317 uur, woensdag  
1319 uur, vrijdag 1317 uur, zaterdag 916 uur, gesloten  
op 11 en 21 juli, 15 augustus 2022.

Gratis juridisch advies
In het gemeentehuis kan je terecht voor gratis juridisch 
advies van een advocaat op donderdag 9 en 30 juni, 14 en 
28 juli, 11 en 25 augustus 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
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ZO M E R ZO E K TO C H T

Etalage Zoektocht
van 1 juli tot 31 augustus

Deelnemer Welk dier?

BKO ‘De Schellebel’

Dienst ‘Vrije Tijd’ (Sporthal)

Leonidas

Carp Factory

Wereldwinkel OXFAM

Ness & Dirk Krantenwinkel

TMedia

De bloementuin

Bakkerij Wouters 

Bakkerij Vanessa

Burms 

Fietsen Franssens

Deelnemer Welk dier?

Slotenmaker Quick Luc

Schuttershof

Tolhuis Veer

Toque-tok

Haarstudio B&B

Apotheek Schellekens-Lauwers

Immo Point

ARCASA

Nagelstudio Girasol

Schoonheidsinstituut Penelope

Schoonheidsinstituut Elegance

Gemeentehuis Schelle

Verloren dier: .............................................................................................................................................................................................................................................................

Contactgegevens: 
Naam:  ............................................................................................................................................................................................................................................... 
Adres:  ................................................................................................................................................................................................................................................ 
Email:  .............................................................................................................................................................................................................................................. 
Telefoon:  ..........................................................................................................................................................................................................................................

Formulier ten laatste 1 september 2022 deponeren in de brievenbus van het gemeentehuis.

Ons ‘Schellebel-mannetje’ liet per ongeluk enkele dieren ontsnappen. Zoek onderstaande dieren in de etalages en vul in 
waar je welk dier hebt terug gevonden. Let op: één diertje is nog altijd op de dool, welk dier konden jullie niet terugvinden?

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10

15

22

16

23

17

24

11

18

25

12

19

13

20

14

21
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Festival in de Scheldevallei
23.06 – – 03.07.2022

– – en de hele zomer lang

info & tickets – –
       festivalstroom.be

PLATTELANDSTV

De brochure over #herecomestheflood met het 
zomeraanbod van STROOM en verschillende routes 
langs de kunstfoto’s in Rivierpark Scheldevallei, kan 
je vanaf half juni ophalen in het gemeentehuis van 
Schelle.

Van 23 juni tot en met 31 augustus

Festival STROOM in Schelle en 
Rivierpark Scheldevallei
De Scheldevallei vormt deze zomer de bron voor STROOM: een duurzaam festival dat je meeneemt op een 
ontdekkingstocht vol muziek en kunst langs de mooiste natuur in de Scheldevallei. 

Laat je van 23 juni tot en met 3 juli meevoeren op een 
muzikale tocht langs de Schelde. Ontdek het verrassend 
programma met grote outdoor concerten, intieme 
muzikale belevenissen en duurzame discours. 

STROOM meert elke dag aan in een andere stad of 
gemeente tussen Antwerpen en Gent. Het brengt je langs 
de Kastelen van de Schelde, oevers met wijds uitzicht en 
verborgen parels.

Zo ontdek je in de natuur van Berlare van 27 mei tot 3 juli 
een klankinstallatie met het werk van Sohnarr. Componist 
Jef Neve en schrijver David Van Reybrouck maakten samen 
‘Rain Requiem’, opgedragen aan de slachtoffers van de 
overstromingen. 

Op een van de mooiste plekken langs de Schelde, in de 
bocht bij SintAmands, wordt hun werk op 23 en 24 juni 
boven de doopvont gehouden. Op 3 juli is er een familiedag 
aan het kasteel van Laarne. Ontdek op de website het 
gevarieerde programma!

Ontdek de foto’s van Rem van den Bosch en win!
Na de 11daagse stroomt het festival nog de hele zomer 
verder. Nederlands kunstenaar Rem van den Bosch zet 
ons met zijn fotoproject #herecomestheflood aan tot een  
groter waterbewustzijn. De beelden zijn van 23 juni tot 1 
september te zien langs wandel en fietsroutes door onze 
gemeente en 22 andere locaties langs de Schelde, Durme 
en Rupel. 

Ze vormen ook de uitvalsbasis van gegidste wandelingen, 
fietstochten en tal van activiteiten in juli en augustus. 
Zo ontdek je via kunst niet alleen de natuurlijke pracht 
van onze streek, maar ook de kwetsbaarheid ervan en de 
onlosmakelijke link met het water.

In Schelle bewonder je de kunstfoto aan de Laarkapel. 
Samen met onze buurgemeenten organiseren we een 
fotowedstrijd. Stuur jouw foto in en maak kans op een 
streekmand of verblijf in een B&B! Het reglement staat 
vanaf half juni op www.schelle.be.

  
www.festivalstroom.be

Kunstenaar Rem van den Bosch in actie voor het fotoproject 
#herecomestheflood. In Schelle bewonder je zijn werk vanaf 
eind juni aan de Laarkapel.


