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Hopelijk bracht de zomer jou wat rust en extra leven s-
zuurstof. Onze jongste inwoners namen deel aan 
activiteiten uitgewerkt door onze vrijetijdsdienst en  
BKO De Schellebel. De Chiro trok met een geëngageerde 
leidingsploeg en 250 jongeren op kamp naar de 
Oostkantons. Veel studenten ondersteunden sport- en 
spelweken of droegen hun steentje bij in uiteenlopende 
sectoren. Mooi en positief!

De wereld gaat door woelige tijden. Pandemieën,  
voedsel schaarste, energiecrisis, veranderende klimaat, .... 
Investeren in alternatieve energie maakt ons minder 
energie afhankelijk van het buitenland en vermindert  
de CO2 -uitstoot.

Op zoek naar alternatieve energie
Op meer daken komen zonnepanelen. Een project met de 
plaatsing van 4000 panelen is in voorbereiding. De sociale 
huisvestingsmaatschappij besliste om haar woningen, 
ongeveer 13% van het Schelse woningbestand, te voorzien 
van zonnepanelen. Naast een stevige injectie van groene 
energie en een vermindering van 500 ton CO2-uitstoot 
verzacht dit ook de energiefactuur. De opgelegde 
hervorming naar nieuwe woonmaatschappijen remde 
 de plaatsing wel met enkele maanden af.

De bouw van twee windmolens in de Tuinlei neemt een 
negental maanden in beslag. Hopelijk malen vanaf de lente 
de molens groene energie. De globale productiecapaciteit 
van zon en wind maakt dan voldoende energie om alle 
Schelse woningen te voorzien van groene energie. 

Ondertussen onderzoeken we de technische en financiële 
haalbaarheid van de energiemogelijkheden van het water 
en de bodem in Schelle. De gemeentelijke basisschool is, 
ondanks volledige isolatie en plaatsing van isolerend glas, 
nog een relatief grote gasverbruiker. Ook hier bekijken we 
hoe dit verbruik kan dalen.

Door de reeds gedeeltelijke verledding van de openbare 
verlichting daalde over ongeveer vijf jaar het elektriciteits-
verbruik van 444.000 kWh naar 290.000 kWh. Eind dit jaar 
daalt dit onder de 280.000 kWh. Het is zeker geen eindpunt.

Iedereen kan stapjes zetten naar het verzachten van de 
energiefactuur door lichten minder lang te laten branden en 
de temperatuur een graadje te laten zakken. Simpel, maar 
efficiënt.

Zachte mobiliteit: goed voor gezondheid, milieu en 
energiefactuur
‘Meer mensen veilig op de fiets’ is in alle opzichten een goed 
verhaal. Het vraagt een gedrags- en mentaliteitsverandering. 
De fietsstraatzone in het centrum geeft de fietser een 
voorrangpositie. Meer dan 95% van onze straten liggen in een 
30 km-zone. Om deze maatregel zichtbaar te maken, werden 
extra 30 km-zone-stickers aangebracht. Een zachtere snelheid 
verhoogt de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers.

Na een jaar onderbreking starten de werken voor de aanleg 
van de wandel- en fietsbrug over de Benedenvliet terug op. 
Het versterkt de band tussen de abdij en het toekomstige 
nieuwe centrum van Schelle. 

De werken voor de aanleg van een fietspad langs de 
Bovenvliet (vanaf Provinciale Steenweg Delhaize tot 
Zinkvalstraat in Hemiksem) zijn gegund en gaan van start.  
Er komen twee bruggen: één voor de doorgang onder de 
spoorwegbrug over de Vliet en één voor de oversteek vanuit 
Schelle naar Hemiksem net voorbij de terreinen van Wolf Oil. 
Het project legt de basis voor een veilige oost-westfiets-
verbinding vanaf de Schelde tot over de N 177/A12. Het is  
een investering met veel toekomstperspectief. 

Ons bestuur stapt mee in het systeem van deelfietsen dat 
uitgerold wordt over het gehele arrondissement Antwerpen. 
In de aanleg van de Fabiolalaan voorzien we langs beide 
kanten fietspaden van 2,75 m.

Samen duurzaam
Kom 24 en 25 september naar onze milieubeurs. In het repair 
café kan je terecht om spullen te herstellen zodat de 
afvalberg niet vergroot. Je ontdekt ‘groene’ subsidie-
mogelijkheden zoals aanleg van geveltuintje en groendak, 
ontharding voortuin, regenwaterton, herbruikbare luiers, … 
Want meer groen zuivert de lucht, zorgt voor ontharding en 
vangt kostbaar water op. 

“
Beste  

Schellenaar
”

VO O R W O O R D
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Ook de ontharding van het openbaar domein gaat verder.  
De Wullebeekstraat en een stuk Laarhofstraat stonden al op 
de planning. We starten voor de Poortstraat met ontwerpen 
voor vergroening. In de Clement Bolsenswijk wordt samen 
met Pidpa en de sociale huisvestingsmaatschappij, naast 
ontharding, gedacht aan collectieve regenwaterputten.

Na jouw bezoek aan de milieubeurs ontvang je als attentie 
een aantal GFT-stickers en restafvalzakken afhankelijk van 
jouw gezinsgrootte. Spring er verstandig mee om want afval 
vermijden blijft natuurlijk onze eerste prioriteit.

Schoolpoorten zwaaien open 
Meer dan 1.100 kinderen stappen vanaf september de Schelse 
schoolpoorten binnen. Oefen samen met je kind de weg met 
de fiets of te voet. Wij blijven de stappers en trappers belonen 
met Buck-e.

Daarnaast is de Academie voor Muziek en Woord een mooi 
oefenterrein om muzische talenten en vaardigheden te 
ontwikkelen. Ga langs op de infodag en schrijf in op deze 
waardevolle vorming voor het leven.

We hopen rond de herfstvakantie de nieuwbouw van  
BKO De Schellebel officieel te openen. Ook de heraanleg van 
de buitenomgeving wordt afgewerkt. Na de schooluren en in 
de vakanties geeft dit duurzaam gebouw nieuwe opvang-
mogelijkheden aan onze kinderen.

Geniet van de laatste zomerdagen!

Rob Mennes
Uw burgemeester
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Jouw melding gaat naar de juiste dienst 
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Paardenmest en 
hondenpoep, laat het 
niet liggen op de stoep
Volgens het politiereglement is het verplicht om 
de uitwerpselen van dieren op te ruimen op de 
openbare weg. Dus toon respect voor andere 
inwoners en ruim alles op. Anders riskeer je een 
boete tot 350 euro. Bedankt aan alle mensen die 
altijd de hoopjes van hun dieren opruimen!

Zorg mee voor een propere buurt
Zeg nee tegen zwerfvuil en ja tegen een mooie buurt! 
Onderhoud je favoriete plaats. Overtuig anderen om mee te 
doen. Want zwerfvuil is een zaak van ons allemaal.

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

Aanvraag via het digitale loket op www.schelle.be  
bij ‘materiaal aanvraag zwerfvuil’.
milieu@schelle.be - 03 871 98 52

Wist je dat … 
er in Schelle 
bijna 200 

straatvuilbakjes staan!
Als voorbijganger mag je er een papiertje van 
een snoepje, blikje, zakdoekje, restje van een 
snack of hondenpoep in een zakje weggooien. 
Bankuittreksels, kassatickets of het afval uit jouw 
wagen horen hier niet thuis. 

Als het vol is, mag er geen afval in de buurt van het 
vuilbakje worden geplaatst. Het deponeren van 
huishoudelijk afval in openbare vuilnisbakken is 
sluikstorten.

Onze groendienst maakt ze volgens een vaste 
weekplanning leeg en evalueert de locaties.

Week van de Handhaving 
3 - 9 oktober 2022 

extra aandacht voor sluikstort en zwerfvuil

4
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Aanpak zwerfvuil en sluikstort
Om extra inspanningen te leveren in de strijd tegen zwerfvuil en sluikstort zet de gemeente vanaf dit 
najaar zwerfvuilhandhavers in om intensieve controles uit te voeren. Wie zijn afval zomaar weggooit op de 
grond en betrapt wordt, krijgt een GAS-boete.

Zwerfvuil is één van de grootste ergernissen bij onze 
inwoners. Het kost handenvol geld om dit op te ruimen 
en ook de milieu-impact is enorm. Onze gemeente 
gaat al jaren de strijd aan tegen zwerfvuil. Met 
preventiecampagnes proberen we dit te ontmoedigen, 
maar ondanks onze inspanningen zien we dat 
sensibiliseren alleen niet voldoende is. 

Zwerfvuilhandhavers
Daarom doen we vanaf dit najaar beroep op de 
zwerfvuilhandhavers van de OVAM. Zij kunnen 
overtredingen vaststellen als ze iemand betrappen op het 
weggooien van bijvoorbeeld een peuk, een blikje of een 
kassaticket op straat. 

Deze vaststellingen kunnen omgezet worden in boetes. 
De zwerfvuilhandhavers geven geen waarschuwing en 
voeren hun controles niet uit in uniform om de pakkans te 
vergroten. 

 
Boete vermijden
Werp dus je peuk, blikje of zakje hondenpoep in de 
vuilnisbak of neem het mee en laat je omgeving proper 
achter. Wie betrapt wordt door een zwerfvuilhandhaver 
riskeert een boete tot 350 euro. 

Zwerfvuil melden
 » vul het meldingsformulier in op www.schelle.be
 » mail naar milieu@schelle.be 
 » bel tijdens de openingsuren naar de milieudienst 

op 03 871 98 52
 » geef een gevaarlijke situatie onmiddellijk door 

aan de politie op 101

Zakasbakjes in strijd tegen sigarettenpeuken
Een sigarettenpeuk op straat gooien … het lijkt een kleine actie maar het tegendeel is waar. Een 
sigarettenfilter is ontworpen om een deel van de schadelijke stoffen uit de longen van de roker te houden. 
Die chemicaliën stapelen zich dus op in de filter. 

Veel peuken komen terecht in het water waar die 
schadelijke stoffen oplossen. Elke peuk kan zo tot 100 liter 
water vervuilen. Na 10 tot 15 jaar blijven er nog kleine 
plastic deeltjes van de sigarettenfilter over. Die kunnen 
gaan zwerven in het lichaam van dieren en schade 
veroorzaken. Als je bijvoorbeeld vis eet, bestaat de kans dat 
je ook plastic binnenkrijgt.

Gratis zakasbakje
Wil je je steentje bijdragen aan een schonere natuur, maar 
lukt het je (nog) niet om te stoppen met roken? Neem dan 
een zakasbakje mee als je de deur uitgaat. Zo kom je nooit 
meer in de verleiding om je peuk te dumpen wanneer er 
geen asbak in de buurt is.

Doof je peuk op het doofplaatje en bewaar de peuk in 
het zakasbakje. Sluit het goed af zodat vieze geurtjes 
niet kunnen ontsnappen. Gooi je peuken weg waar ze 
thuishoren wanneer je de kans hebt. Je kan het zakasbakje 
uitspoelen en hergebruiken. Bovendien zijn ze gemaakt 
uit gerecycleerde peuken en bestaat het doofplaatje uit 
gerecycleerde blikjes.

Haal 
jouw gratis 
zakasbakje 

op in het 
gemeente-

huis!
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Elke boom telt!
Schelle ondertekende in 2020 samen met 95 andere 
gemeenten het ‘Bomencharter Vlaanderen’. Daarmee 
engageren we ons om tussen 2019 en 2024 ongeveer 
25.000 nieuwe bomen te planten op ons grondgebied. 
Momenteel staat de teller op 15.973 bomen.

Als lokaal bestuur willen we samen met onze inwoners 
en ondernemers de handen uit de mouwen steken om zo 
snel mogelijk een klimaatneutrale gemeente te worden. In 
onze planning staan nog heel wat nieuwe bomen voor het 
openbaar domein klaar.

Maar ook als inwoner, vereniging of bedrijf kan je een 
bijdrage leveren en een extra boom aanplanten in je (voor)
tuin. Geef via het digitale loket op onze website door 
hoeveel bomen je hebt geplant sinds januari 2019.  
 
Zo houden we de stand van nieuwe aanplantingen bij. 
Zeker doen want elke boom telt!

Groepsaankoop  
1000 bomen
De groepsaankoop van Igean biedt vijf inheemse 
solitaire bomen met een prijs tussen 27 en 41 euro 
per stuk en vijf fruitbomen aan 33 euro per stuk. 
Hiervoor krijg je een boom met steunpaal, boomband 
en handleiding.

Bestellen kan tot 30 september met afhaling 
zaterdag 26 november in Aartselaar. De bomen zijn 
2.5 tot 3 meter lang. Voorzie dus gepast vervoer om 
de bomen te transporteren.

 
www.igean.be/1000bomen

D U U R Z A A M H E I D

Groepsaankoop  
Behaag Natuurlijk
Met Behaag Natuurlijk koop je voordelig streekeigen 
haagplanten, struiken, fruitbomen, gevelplanten en 
bijenhotelletjes. Alle plantbeschrijvingen, kostprijs en 
onderhoudstips vind je op bit.ly/behaag-rupel

Bestellen kan tot 28 oktober via het online formulier: 
bit.ly/behaag-rupel-bestel
Je schrijft het bedrag over op rekening BE70 0013 
5986 4925 van Natuurpunt Rupelstreek met 
vermelding:  
Behaag 2022 Schelle en naam besteller. 
Je bestelling is pas definitief na bevestiging.

De bestelling staat klaar op vrijdag 25 november 
tussen 15 en 16 uur op de parking van het 
gemeentehuis Schelle (inrijden via Leopoldstraat). 

  
Natuurpunt Rupelstreek
0476 39 19 94
info@natuurpuntrupelstreek.be

Gezocht
Ken je een plekje op 

openbaar domein waar nog 
een boom past?

Geef jouw tip dan door aan de 
milieudienst via mail  
milieu@schelle.be of  

03 871 98 52.
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Bladmanden
De medewerkers van de groendienst doen hun 
uiterste best om zo snel mogelijk de herfstbladeren 
van het openbaar domein op te ruimen. Vanaf half 
oktober plaatsen zij ongeveer 75 bladkorven. Je mag 
deze enkel gebruiken om bladeren te verzamelen 
van gemeentelijke bomen.

Helaas vinden we in de manden ook bladeren uit 
privé-tuinen, snoeiafval, gras en sluikstort. Daardoor 
neemt het leegmaken veel tijd in beslag en is er een  
hoge verwerkingskost. De zwerfvuilhandhavers 
zullen controles uitvoeren op het gebruik.

TIP
Gevallen bladeren zijn een prima meststof 
voor de tuin en beschermen planten tegen 
bevriezing. Dorre takken en blaadjes zijn 
perfect voor insecten om te overwinteren.

Elektrische deelfietsen in Schelle
Snel van A naar B? Spring eens op een elektrische fiets! Met de komst van deelfietsnetwerk Donkey Republic is dat 
makkelijker dan ooit. Want vanaf half oktober kan je aan het 
treinstation van Schelle ook een van hun kenmerkende oranje 
elektrische fietsen huren. Voor een paar euro’s geniet jij meteen 
van de vele voordelen die elektrisch fietsen biedt!

Tussen Beveren en Wuustwezel plaatst Lantis vanaf augustus 
1.650 fietsen in de 32 gemeentes van de Antwerpse vervoerregio. 
Dat netwerk verbindt de belangrijkste mobiliteitsknooppunten, 
zoals park-and-rides en treinstations, met elkaar. Zo wil men 
zoveel mogelijk mensen motiveren om de fiets te nemen 
voor, tijdens en 
na de Oosterweelwerken.

Hoe werkt een deelfietssysteem?
Je ontgrendelt een fiets met de Donkey Republic-
app op een inleverplaats. Na de rit laat je de fiets 
achter op een andere inleverplaats.

 » rit (30 minuten): 3 euro
 » maandabonnement (max. 40 verplaatsingen): 72 euro 

(1,80 euro per rit)
 » jaarabonnement (max. 400 ritten): 600 euro (1,50 euro per rit). 

 
www.schelle.be (deelfietsen)

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

7
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Veldloop voor jong en oud
De dienst vrije tijd en sportraad organiseren woensdag 
21 september een veldloop tijdens de Vlaamse 
veldloopweek. Vanaf 13.30 uur kan je starten aan 
de sporthal in de Parklaan. Deelnemen is gratis na 
inschrijving voor 14 september. 

Jogging
Doelgroep: kleuters en lagere school
Afstand: kleuters, eerste en tweede leerjaar 600 meter, 
derde t.e.m. zesde leerjaar 800 meter
 Inschrijven: bij turnleerkracht van de school
Ouders, familieleden, vrienden en leerkrachten mogen 
meejoggen. Dit is geen wedstrijd maar een leuke 
manier om te bewegen. 

Scholenveldloop
Doelgroep: lagere school
Afstand: eerste en tweede leerjaar 600 meter, derde 
t.e.m. zesde leerjaar 800 meter
 Inschrijven: bij turnleerkracht van de school

 
Elke deelnemer aan de jogging of scholenveldloop krijgt 
een verrassingspakket en medaille. Per leeftijdsjaar 
worden ook drie prijzen verloot onder de deelnemers. 
De school met procentueel het meeste deelnemers 
ontvangt de wisselbeker. De twee klassen met 
procentueel het meeste deelnemers winnen iets extra. 
Dus moedig je klasgenootjes en leerkrachten aan om 
mee te doen!

Loopwedstrijd
Doelgroep: vanaf 12 jaar
Afstand: 3 km
  Inschrijven: vrijetijd@schelle.be of bij 
 turnleerkracht van de school
Dames en heren lopen het parcours samen. De eerste 3 
dames en 3 heren winnen een prijs.

 
vrijetijd@schelle.be - 03 871 35 21

Nieuw vanaf 1 september

Middagslaapje 
kleuters in De 
Schellebel
Voor het eerst naar school is een grote stap. 
Sommige kleuters zijn tegen de middag echt 
wel toe aan een middagdutje. Daarom biedt 
Buitenschoolse KinderOpvang (BKO) De Schellebel 
de mogelijkheid tot middagslapen.

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
worden de kleuters na het middageten, rond 12.30 
uur, op de scholen opgehaald. In De Schellebel 
gaan ze dan na een verhaaltje rustig slapen. 
Na het slaapje speelt jouw kleuter met de 
kinderbegeleider en de andere kindjes tot jij er 
bent. Als je opvang nodig hebt na 16 uur kan jouw 
kind aansluitend opgevangen worden tot 18.30 uur. 
Er is geen verplichting in aantal dagen of uren.

 
Tarief: 1 euro per begonnen half uur
Inschrijven via i-Active tot 10 uur op  
de opvangdag
schellebel@schelle.be - 03 877 41 17 

Dag van de 
jeugdbeweging 
Vrijdag 21 oktober vieren de jeugdraad en dienst vrije 
tijd de ‘Dag van de jeugdbeweging’. Vanaf 7 uur kunnen 
Schelse jongeren of jongeren die in Schelle naar school 
gaan aan de voorkant van het gemeentehuis (Fabiolalaan) 
aanschuiven voor een gratis ontbijt. Wie in uniform komt, 
krijgt een extra verassing!

Zomervakantie 2022
Om de zomerwerking te verbeteren hoort de dienst 
vrije tijd graag je mening. Bezorg opmerkingen en 
ideeën aan vrijetijd@schelle.be - 03 871 35 21.

Hou onze digitale kanalen in de gaten voor het 
aanbod in de herfst- en kerstvakantie!!

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

Hulp nodig? 
huisvanhetkind@schelle.be - 03 871 98 30
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TO E R I S M E

Fotozoektocht Leest
Leer het Hombeeks Plateau kennen tijdens de fotozoektocht door Leest. Aan de 
hand van foto’s los je dertig vragen op. Als je ook nog de schiftingsvraag juist 
inschat én het ingevulde formulier tijdig terugbezorgt, maak je kans op één van 
de twintig mooie prijzen. Nog tot 16 oktober haal je de zoektocht voor 5 euro op bij 
Toerisme Rupelstreek, Hoogstraat 27 in Boom.

Fotowandelzoektocht
Tot en met 30 september organiseert gemeente Schelle 
samen met vzw SPE 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.

Formulier:
 » Gemeentehuis Schelle, Fabiolalaan 55
 » Dienst Vrije Tijd Schelle, Parklaan 3
 » Tankstation Gulf, Provinciale steenweg 399
 » Brouwerij Het Ganzenhof, Steenwinkelstraat 377
 » online: https://bit.ly/fotozoektocht2022

Nieuwe locatie voor 
Toerisme Rupelstreek 
Sinds deze zomer vind je het infokantoor Toerisme Rupelstreek in de 
Hoogstraat 27 vlakbij de Grote Markt in Boom. Je ontdekt er  het uitgebreid 
aanbod van streekproducten en wandel- en fietsroutes. 

Openingsuren
 - dinsdag tem vrijdag: 9.30 - 12.30 uur en 13.30 - 16.30 uur 
 - zaterdag, zondag en feestdagen: 13.30 - 16.30 uur (enkel van 1/4 tot 30/9)

Ook in het gemeentehuis van Schelle kan je de wandelbrochure ‘Tussen Veer 
en Vliet’ ophalen.

Ben jij een streekproducent en wil je aanwezig zijn in het toerismekantoor?  
Mail dan naar info@toerismerupelstreek.be.

  www.toerismerupelstreek.be 

Rupelzondagen: 
troeven van de streek
Toerisme Rupelstreek trok er deze zomer al een 
aantal zondagen op uit. Schelle is op 25 september 
aan de beurt. Ontdek tussen 14 en 16 uur met 
een gids de mooie verhalen tussen Mikman en 
Rupeldijk. Kom meer te weten van de familie 
Thienpont, de Estaminet en de schipperskapel. Er 
hangt ook elektriciteit in de lucht! Via BernArt, het 
Laarhof en de Laarkapel keer je terug naar de kerk 
van de Mikman.

 
Deelname: 6 euro (tot 12 jaar gratis)
Inschrijven: info@toerismerupelstreek.be met 
vermelding datum wandeling en aantal personen 
Betaling via overschrijving op  
BE82 7755 9257 7768 tot 5 dagen voor de 
wandeling. Ter plaatse aansluiten kan als er nog 
plaatsen vrij zijn. Voorzie gepast geld. 
www.toerismerupelstreek.be
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Doe mee aan 10.000 stappenclash
en stap Schelle naar overwinning
Elke dag bewegen geeft meer energie en verhoogt je mentaal welzijn. Als volwassene 
streef je best naar 10.000 stappen per dag. Je kan altijd en overal stappen: neem de 
trap in plaats van de lift, parkeer je auto iets verder, maak een mooie wandeling 
tijdens de lunch, … Met de 10.000 stappenclash maken we van meer bewegen een 
gezamenlijk doel.

Van 12 september tot 9 
oktober nemen we het tegen 
andere gemeenten op in 
de 10.000 stappenclash! 
Stap jij ons mee naar de 
overwinning? Zet ook 
je gezinsleden, buren of 
vrienden aan om mee te 
doen.

 » Registreer je op www.10000stappen.be of download 
de app van 10.000 stappen en word lid van de groep 
gemeente Schelle.

 » Meet je je stappen met een klassieke stappenteller? 
Geef (dagelijks) je gezette stappen in op de 10.000 
stappen-website of -app.

 » Meet je je stappen met een activity tracker of 
smartphone-app? Koppel de gezondheid-app op je 

smartphone, Fitbit of 
Garmin aan je 10.000 
stappen-profiel of de 
10.000 stappen-app.

 » Je stappen worden 
automatisch bij het totaal van 
jouw stad of gemeente geteld.

Elke stap telt
De stappenclash kadert in het beweegproject ‘10.000 
stappen: elke stap telt!’. In het straatbeeld tonen de 
wegwijzers dat kleine afstanden tussen nuttige locaties in 
de buurt ook extra stappen opleveren. Van jouw voordeur 
tot aan het gemeentehuis. Of tussen de bakker en de 
slager. 

Volg de website en Facebookpagina op de voet voor de 
tussenstanden.

Beweegcoach 
staat voor je klaar
Wil je graag meer bewegen maar weet je niet hoe 
te beginnen? Ga naar jouw huisarts en vraag een 
doorverwijzing naar de Bewegen Op Verwijzing-coach. 

Coach Kristel bekijkt hoe je ‘meer bewegen’ inpast in jouw 
leven: van dagelijkse fietstocht naar het werk tot wekelijks 
dans- of zwemuurtje in de buurt. De bedoeling is dat je 
jouw weg vindt naar een actiever leven en dit op termijn 
zelfstandig kan verderzetten.

Elke deelnemer heeft recht op maximaal zeven uur 
coaching per jaar. Voor een individuele begeleiding betaal 
je 5 euro per kwartier (met verhoogde tegemoetkoming 1 
euro). Een groepsbegeleiding kost 1 euro per kwartier (met 
verhoogde tegemoetkoming 0,5 euro).

Afspraak maken
schelle@bewegingopverwijzing.be
0499 31 76 44 
  www.bewegenopverwijzing.be

Fitness met 
beweeganimator
Vanaf september kan je elke donderdag van 10 tot 11 
uur een uurtje bewegen en de spieren losgooien in 
Sportcomplex Scherpenstein.

Alle leeftijden zijn welkom. Lesgever Ivo Lema maakt 
een gepast bewegingsaanbod voor elke deelnemer. 
Voor de gevorderden is er de mogelijkheid om 
gebruik te maken van extra materiaal.

Deelname: 2,5 euro per beurt, tienbeurtenkaart 
22,50 euro, gratis voor 80-plussers

 
dienst vrije tijd - Parklaan 3 - Sportcomplex 
Scherpenstein
vrijetijd@schelle.be - 03 871 35 21
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Gratis 
begeleiding door
renovatiecoach
Wil jij je woning ambitieus energiezuinig maken, 
maar weet je niet goed hoe? Het EnergieK huis en 
Fluvius bieden hulp met gratis begeleiding door een 
renovatiecoach. 

De renovatiecoach helpt je om planmatig, efficiënt en 
kostenbesparend te renoveren. Na een huisbezoek ontvang 
je een stappenplan rekening houdend met de prioriteiten 
van de werken. Je krijgt hulp bij het correct opvragen van 
prijsoffertes en nazicht van de ingediende prijsoffertes. De 
coach voert controles uit op het werk van de aannemers. 
Bovendien krijg je een overzicht van de premies en 
leningen waarvoor jij in aanmerking komt.

Wie kan deelnemen?
Iedere particuliere eigenaar kan deelnemen. Ook 
verhuurders kunnen hun huurwoning energiezuinig 
maken met behulp van een renovatiecoach. De woning 
moet bij aankoop een energielabel E of F hebben en 
wordt binnen een periode van 3 jaar naar label A, B of 
C geBENOveerd. Je voert minstens drie energetische 
renovatiewerken uit en werkt niet samen met een 
architect voor de werken.

Kom langs in het EnergieK loket op het gemeentehuis voor 
een eerste gesprek en je krijgt een begeleidingstraject dat 
geschikt is voor jouw renovatieplannen. 

Zijn je plannen niet zo ambitieus, maar heb je wel hulp of 
advies nodig? Ook dan kan je in het EnergieK loket terecht 
voor info.

Maak een afspraak:
elke werkdag tussen 8.30 en 16 uur op 
03 350 08 08
www.igean.be/energiek-loket
Of mail jouw vragen naar energie@igean.be

 www.benoveren.fluvius.be

Infosessies duurzaam 
bouwen en renoveren
Fluvius geeft tijdens gratis infosessies advies 
en praktische tips om duurzaam te bouwen of 
renoveren.

 » dinsdag 4 oktober: dakisolatie
 » dinsdag 11 oktober: muurisolatie en 

hoogrendementsglas
 » woensdag 19 oktober: ventilatie
 » dinsdag 25 oktober: verwarming
 » dinsdag 8 november: warm water
 » dinsdag 15 november: warmtepompen
 » dinsdag 22 november: zonnepanelen 

 » datum nog te bepalen: snelle energiebesparing
 » datum nog te bepalen: duurzame mobiliteit

De sessies vinden plaats op het gemeentehuis 
van Schelle telkens om 19.30 uur (minimum 10 
deelnemers).

  Inschrijven: https://bit.ly/fluvius_najaar2022 
  www.schelle.be zoek ‘Fluvius infosessie’

Sociaal verhuren
= verhuren zonder 
zorgen!
Heb je een huis of appartement dat je zonder 
zorgen wenst te verhuren? Dan is verhuren aan een 
sociaal verhuurkantoor misschien iets voor jou.

Sociaal verhuurkantoor Optrek huurt in 
de Rupelstreek en Klein-Brabant studio’s, 
appartementen en woningen op de 
privéhuurmarkt om deze door te verhuren aan 
kwetsbare huurders. Je wordt als eigenaar niet 
meer geconfronteerd met alle ongemakken van 
verhuring en je vermijdt het risico op langdurige 
gerechtelijke procedures. In ruil hiervoor vraagt SVK 
Optrek een woning conform de kwaliteitsnormen 
tegen een billijke huurprijs met een huurcontract 
van 9 jaar. 

Kom langs op de infoavond:
 » donderdag 27 oktober, 19.30 uur, gemeentehuis 

Niel, Ridder Berthoutlaan 1
 » inschrijven via mail naar svk@optrek.be met 

vermelding Niel en aantal personen
  www.optrek.be
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Orgelconcert Jan Van Mol
Avonturen van een Vlaams 
dorpsorgel

Ter gelegenheid van het 
250-jarig bestaan van de 
Sint-Niklaaskerk geeft 
Jan Van Mol, ere-titularis 
organist van de Sint-
Pauluskerk in Antwerpen 
en oud-docent aan 
het Koninklijk Vlaams 

Conservatorium, een orgelconcert. Het als monument 
beschermde Van Peteghem-orgel uit 1774 is een typisch 
Vlaams orgel en in uitstekende staat. Er komen een aantal 
specifieke orgelwerken voor in aanmerking.

  Donderdag 8 september, 20 uur
  Sint-Niklaaskerk, Gemeenteplaats 25, Hemiksem
  12 euro / 6 euro -26 jaar

Familievoorstelling
IK en IK (2+)

 
‘IK en IK’ is een woordarme, 
theatrale dansvoorstelling 
voor de allerkleinsten, 
doorspekt met de nodige 
humor en bewegingsvrijheid. 
Van bij het binnenkomen 
wordt het publiek 
meegenomen naar een 
nieuwe spannende wereld 
waar zij deel vanuit maken. 
Ze gaan op de grond in een 
cirkel zitten. Dan beginnen 

zachtjes de eerste tonen. Beweging. Gelijk. Ongelijk. 
Aansluitend is er een superfijn belevingsmoment.

De rode draad zijn de vier ontwikkelingsfases 
van foetus tot kleuter. Compagnie Gorilla maakt 
voorstellingen waarin het lichaam in al zijn 
geledingen centraal staat. Spanning, speelsheid en 
humor zijn nooit veraf. 

  Woensdag 5 oktober, 14.30 uur  
  Depot Deluxe, Nijverheidsstraat 27, Hemiksem
  10 euro / 8 euro -18 jaar

Laarkapelconcert
Amongster
Songwriter Thomas Oosterlynck, aka Amongster, 
brengt sterke songs die gegoten zijn in een 
sfeervol indierock-jasje. In de unieke setting van 
de Laarkapel is hij te zien in een semi-akoestisch 
trio, met Robbe Vekeman op percussie en drums en 
Roos Denayer op gitaar en zang. Oude en nieuwe 
nummers krijgen een uitgepuurd arrangement 
waarbij de essentie van de songs en ook de stem 
optimaal tot hun recht komen.

  Vrijdag 16 september, 20 uur 
  Laarkapel, Laarhofstraat 59, Schelle
  8 euro / 6 euro -26 jaar en Academie HSN

© Diego Claudino

© Patricia Van Cutsem

Muzikale lezing
Boogie Woogie
Robert Van Yper
‘Boogie Woogie’, het grappige woord alleen al tovert 
een glimlach op de lippen. De vrolijkste muziek uit de 
rockgeschiedenis. Zo vrolijk dat het ‘the Devil’s music’ wordt 
genoemd. Onweerstaanbaar zet ze aan tot dansen en tot 
andere goddeloze wilddoenerij.

Toch is Boogie Woogie niets méér dan één van de bloeiende 
zijtakken van de Blues. Al snel speelt ze een woelige 
rol bij het ontstaan van die andere, al net zo verdorven 
muziekstijl: de rock ‘n roll. Robert Van Yper vertelt dit 
spannende muzikale verhaal, rijk geïllustreerd met 
historische klank- en beeldfragmenten.

  Vrijdag 7 oktober, 14 uur 
  Depot Deluxe, Nijverheidsstraat 27, Hemiksem
  6 euro 
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Theater 
Apenverdriet met  
Tania Van der Sanden en 
Lien Thys

In de late uren na het 
herenigingsfeest van 
de vijftigjarige Juliette 
(Tania Van der Sanden) 
en haar man Johan zijn 
alle gasten vertrokken, 
op één na. Een jonge 
vrouw, Mara (Lien Thys) 
blijft achter. Juliette 
heeft Mara nog nooit 
eerder gezien. Naast 
elkaar in het knalrode 
appartement zijn ze moe 

van zichzelf en van het leven. Uit beleefdheid gooit Juliette 
de jonge vrouw niet metéén de deur uit.

Mara blijft die ene vraag stellen: ‘Is er echt niets meer te 
drinken?’ Het antwoord van Juliette blijft: ‘Nee.’ Beetje bij 
beetje, voortgestuwd door de ander, geven Mara en Juliette 
zich op gedoseerde wijze bloot aan elkaar. Er ontstaat meer 
en meer toenadering en zelfs solidariteit tussen beide 
vrouwen. Een theaterstuk met een ingenieus decor. 

  Donderdag 6 oktober, 20 uur 
  Depot Deluxe, Nijverheidsstraat 27, Hemiksem
  12 euro / 8 euro -26 jaar

Lezing
Martin Scorsese 
filmgrootmeester
David Verdeure, docent filmanalyse aan LUCA 
School of Arts in Genk, helpt je het werk van 
Martin Scorsese beter te begrijpen. Hij belicht de 
vormelijke aspecten en terugkerende thema’s in 
films zoals ‘Taxi Driver’, ‘Goodfellas’ en ‘The Wolf of 
Wall Street’. Theoretische inzichten en anekdotes 
wisselen af met tal van filmfragmenten.

  Vrijdag 7 oktober, 20 uur 
  Depot Deluxe, Nijverheidsstraat 27, Hemiksem
  5 euro

© Seline De Maeyer

Leeskring
In onze leeskring worden alle aspecten van het boek 
uitgebreid besproken: het verhaal, de personages, 
de schrijfstijl, … . Je hoort interessante weetjes over 
de auteur en over het oorspronkelijke idee achter 
het boek. 

In september staat het boek ‘Ons soort mensen’ 
van Juli Zeh centraal, in oktober plaatsen we ‘Het 
smelt’ van Lize Spit in het voetlicht en in november 
bespreken we ‘Wij en ik’ van Saskia De Coster.

  Dinsdag 27 september, 25 oktober en  
 29 november, 19.30 tot 22 uur
  Intergem. bibliotheek, vestiging Hemiksem
  8 euro / 6 euro inwoners  
 Hemiksem-Schelle-Niel per sessie

Workshop 
Silhouette maker
Met een plotter ontwerp je met de computer tekeningen 
om op een T-shirt te kleven of om stickers en labels te 
maken van zelfklevend vinyl. Je leert hoe je met het gratis 
programma Silhouette maker een eenvoudig ontwerp 
maakt. Tijdens de verwendag op 22 oktober in de bib van 
Hemiksem kan je dit gratis op een shirt, een tasje, … persen.

  Volwassenen: dinsdag 4 oktober, 19.30 - 22 uur
 Jeugd: woensdag 5 oktober, 13.30 - 16 uur
  Intergem. bibliotheek, vestiging Hemiksem
  Gratis na inschrijven

Cameo Hugo
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Verwendag 
Zaterdag 1 oktober van 10 tot 12 uur verwent de bib 
in Niel je met een hapje en drankje. Je maakt kans 
op een verwenpakket met streekproducten.

Zaterdag 22 oktober van 10 tot 12 uur verwelkomt 
de bib in Hemiksem je met hapjes en drankjes. Je 
kan je behendigheid testen met een volksspel en 
ontdekt de makerspace fabdij en Rupelbib. 

 Gratis, enkel inschrijven voor de workshops

Concert (try-out)
Buurman - Vuurman 
BUURMAN is bekend van fantastische nummers zoals 
‘London Stansted’, ‘Bladeren van goud’ en ‘Elk einde is een 
nieuw begin’. In de zomer van 2021 stak frontman Geert 
Verdickt tien keer een zomers vuur aan en werd ‘Vuurman’. 

Hij nodigde ‘gewone’ mensen uit met een apart verhaal 
en liet al starend in de vlammen de tongen loskomen. Zo 
was er was de man die zijn rug brak maar van Engeland 
naar Frankrijk zwom. De seingever die zich vergiste in de 
ontknoping van de wielerkoers. De professor die Geert 
meenam naar ‘zijn’ deeltjesversneller in CERN, Zwitserland. 
Het resulteerde in tien grote, kleine en bijzondere verhalen 
die tien pakkende nummers werden op het album 
‘Vuurman’. Tijdens dit prachtig concert brengt BUURMAN 
nummers en verhalen uit de nieuwe plaat, aangevuld met 
klassiekers.

  Zaterdag 8 oktober, 20 uur 
  Depot Deluxe, Nijverheidsstraat 27, Hemiksem
  12 euro / 8 euro -26 jaar

© Karel Uyttendaele

Literaire avond
Lize Spit &  
Saskia De Coster
Lize Spit en Saskia De Coster vertellen honderduit 
over hun schrijverschap, inspiratie en werkwijzen. 
Tussendoor lezen ze voor uit eigen werk.

Saskia De Coster is auteur van acht romans 
waaronder ‘Wij en ik’ en het bejubelde 
‘Nachtouders’. Ze werkt samen met beeldende 
kunstenaars en theatermakers, schrijft pittige 
columns, won meerdere prijzen en verkent constant 
de grenzen van de literatuur.

Lize Spit debuteerde in 2016 met haar roman ‘Het 
smelt’, waarvan er al meer dan 200.000 exemplaren 
over de toonbank gingen. In 2020 verscheen haar 
tweede succesvolle roman ‘Ik ben er niet’. Ze won al 
diverse prijzen en is o.a. columnist bij De Morgen.

  Maandag 10 oktober, 20 uur 
  Depot Deluxe, Nijverheidsstraat 27, Hemiksem
  8 euro / 6 euro -26 jaar

Lize Spit
© Lieve Blanquaert

Saskia De Coster  
© Inge Kinnet

Beginternet 
Vrijwilligers van Rupelbib leren je in 9 lessen stap 
voor stap de basisvaardigheden van de computer, 
internet en e-mail.

 Donderdag 8, 15, 22 en 29 september en 6, 13, 20
 en 27 oktober en 3 november van 9.30 tot 12 uur
  Intergem. bibliotheek, vestiging Hemiksem| 
  9 euro voor de reeks van 9 sessies
  Inschrijven verplicht
  www.ivebica.be of in de bib
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VOOR KINDEREN
De leesjury
Van september tot april komen juryleden en begeleiders 
samen om de jeugdboeken die de kinderen lazen te 
bespreken en beoordelen. Er zijn vier leeftijdscategorieën.

Intergem. bibliotheek, vestiging Hemiksem, maandag 
19/09, 07/11, 19/12, 30/01, 13/03, 24/04 
Groep 1 (<6 jaar) en groep 2 (6-8 jaar): van 18 tot 19 uur
Groep 3 (8-10 jaar) en groep 4 (10-12 jaar): van 19 tot 20 uur
Gratis, na inschrijving voor 31 augustus: www.ivebica.be of 
in de bib

Leren programmeren met Coderdojo
Voor jongeren van 7 tot 18 jaar, bib Hemiksem, gratis na 
inschrijving via https://hemiksem.coderdojobelgium.be

Voorleessessies voor kinderen tussen 3 en 7 jaar
21/9, 5 en 19/10 van 15 tot 16 uur in bib vestiging Hemiksem
12/10 en 23/11, van 14 tot 15 uur in bib vestiging Niel
Gratis na inschrijving: www.ivebica.be of in de bib

Halloween
Woensdag 26 oktober tussen 13.30 en 17 uur kan je in 
bib Niel terecht voor een spannende filmnamiddag met 
popcorn en chocomelk. Inschrijven is verplicht voor de 
vertoning voor 4 tot 6-jarigen om 13.30 uur en voor 6 tot 
12-jarigen om 15 uur.

Kom zaterdag 29 oktober tussen 10 en 12 uur verkleed naar 
de bib in Hemiksem en neem een foto in de griezelhoek 
voor een groen scherm met de Chromavid app. Je kan de 
foto laten doorsturen naar een mailadres of een geprinte 
versie vragen. Kinderen krijgen ook een kleine traktatie.

Infodag
Academie voor Muziek 
Woord en Dans

Wat schuilt daar diep in jou? 
Ik zie hem zitten, het is een 
kunstenaar! Nog een beetje 
verlegen maar hij voelt dat zijn 
tijd is gekomen.

Ben je nog niet zeker of jouw 
kunstenaar een muzikant, 
zanger, acteur of een danser is? 
Ontdek het tijdens de infodag 

op zaterdag 10 september. De leerkrachten begeleiden jou 
in je zoektocht naar jouw kunstenaar. 

Maak kennis met instrumenten en leerkrachten op 
de instrumentenbeurs. Geniet ook van een drankje 
in de bar in de academie in Hemiksem. Proef zo van 
onze Academiesfeer! Vanaf 6 jaar (1ste leerjaar) kan je 
inschrijven.

  zaterdag 10 september
  in Niel van 9.30 tot 10.45 uur
  in Hemiksem van 11.30 tot 14 uur
  gratis toegang
  www.academiehsn.be

Info en tickets
www.ivebica.be
Intergemeentelijke bibliotheek, Heuvelstraat 111 - 117, 
Hemiksem
Intergemeentelijke bibliotheek, Emile 
Vanderveldelaan 30, Niel
Cultuurdienst, gemeentehuis, Fabiolalaan 55, 
Schelle

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

ITSME
Tijdens deze Rupelbibcursus leer je hoe je de apps 
itsme® en Doccle op je smartphone zet. Breng 
je smartphone, identiteitskaart met pincode, 
bankkaart en bankkastje mee.

Daarnaast kan je ook elke vrijdag van 9.30 tot 11.30 
uur in bib van Hemiksem terecht voor extra hulp bij 
de installatie van deze apps.

  Dinsdag 6 september, 9.30 tot 12 uur, 
  bib vestiging Hemiksem
  Dinsdag 8 november,  9.30 tot 12 uur,  
 bib vestiging Niel
  3 euro
  Inschrijven verplicht 
 www.ivebica.be of in de bib



16

A L L E R L E I

Van harte proficiat 

met jullie huwelijk  
Francis Vermeulen en Heleen Van de Kelder  

Kurt Crauwels en Miranda Vinck  
Indy Augustynen en Yasmine Thys  

Jens Van Campenhout en Yuliya Chmara  
Yoni Van Put en Tessa De Greef  

Yvan Verhasselt en Sandrina Vervoort  
Paul Celis en Karen Van Tongerloo  
Toon Braeken en Melissa Palmans 

Ruben Mennes en Ellen Brants 
Koen Somers en Elly Vanmol 
Joy Van Dyck en Jessy Huyck

met jullie gouden jubileum  
(50 jaar getrouwd)

Jan De Vries en Marie Madeleine De Cleen 
Leo Van Den Eynde en Lydia De Voecht 

Ludwig Verbeeck en Wanda Dzialak 
Rudy Van der Aa en Monique Landuyt 

Willy Van de Vreken en Gabrielle Van Huygevoet 
Paul Dillen en Monique Demierbe 

Eddy Van Goethem en Mireille De Maeyer 
Jan Van den Berge en Marie Paul Reyniers 

Willy De Vreese en Hilda Heyvaerts 
Willy Op de Beeck en Christiana Koeck 

met jullie diamanten jubileum  
(60 jaar getrouwd)

Paul Van Boxem en Magdalena Joly 
Marcel Verlinden en Clara Daelemans 
Benedictus Vervliet en Maria De Smet 

Josephus Goossens en Blanche Gombeer
Cyriel Provost en Maria Stuer 

Karel De Meester en Christiana Vereycken
Gustaaf Coeck en Maria De Raet 

François Vandermeirsch en Jeannine Bal 

met jullie briljanten jubileum  
(65 jaar getrouwd)

François Meyers en Marie Op de Beeck 
Marcel De Proft en Maria Brits 

met jullie platina jubileum 
 (70 jaar getrouwd)

Marcel Mees en Hortensia Steenackers 

102-jarige
Maria Wenselaers 

Dit zijn de koppels van mei, juni en juli waarvoor  
we toelating tot publicatie kregen.

Je kan een geboorte of overlijden doorgeven  
via onthaal@schelle.be

Noteer in je 
agenda

Mantelzorgcafé
maandagavond 14 november

Muydenhof - Zandstraat 1 
Tips uitwisselen, je verhaal doen 

en even ontspannen!
info: socialedienst@schelle.be

03 871 98 30 
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In september start een nieuw schooljaar voor de 
kinderen. Ook als volwassene kan je bij Ligo weer 
bijleren en sterker worden. Ligo geeft cursussen 
voor mensen die vroeger niet lang naar school 
gingen.

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

“ Even een appje downloaden! 
 Zelfs geletterde mensen 
 kunnen dat niet altijd! 
 Maar ik ben bij de gelukkigen 
 die het geleerd hebben.”

 - ambassadeur Ronny

Herfstvaccinatie: blijf je 
beschermen tegen COVID-19
Een vaccinatie aan het begin van de herfst is sterk 
aanbevolen voor al wie extra kwetsbaar is om door een 
COVID-19-besmetting zwaar ziek te worden.

In de najaarscampagne worden deze personen dan ook als 
eerste uitgenodigd:
 » alle personen vanaf 65 jaar. Ook aan mensen van 80 jaar 

en ouder die aan het begin van de zomer al een extra 
(tweede) booster gekregen hebben, wordt aanbevolen 
in de herfst een vaccinatie te krijgen (met minimaal drie 
maanden tussentijd)

 » mensen met een verzwakte immuniteit (12+)
 » iedereen die werkt in de zorgsector.

Alle andere volwassen Vlamingen krijgen een 
uitnodiging volgens leeftijd in september en oktober. 
Vaccinatiecentrum Rupelaar start met vaccineren op 
maandag 12 september. 

Na het ontvangen van jouw brief in september kan je zelf 
een afspraak boeken online of telefonisch.

 
 www.vaccinatiecentrumrupelaar.be
     03 269 30 00

Babytheek zoekt 
vrijwilligers
De Babytheek is een uitleendienst voor spullen die een 
baby nodig heeft of de ouders gebruiken in de eerste  
18 maanden na de geboorte. 

Als vrijwilliger kan je taken opnemen in het onthaal, advies 
geven over babyspullen, een praatje maken over het leven 
met een baby, online catalogus aanvullen, reserveringen 
opvolgen of spullen sorteren. 

 
huisvanhetkind@hemiksem.be 
0497 41 44 19.

Info rond spullen ontlenen:  
 www.huisvanhetkindhemiksemnielschelle.be
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Aftellen naar jaarmarkt
Zaterdag 15 oktober
 » opening met feestgeschut om 9 uur
 » koopjesmarkt, veeprijskampen, autoshow en 

straatanimatie in Provinciale Steenweg, Ceulemanstraat 
en Rupelstraat van 10 tot 13 uur

 » streetparty van 15 tot 24 uur in Provinciale Steenweg
 » spetterend vuurwerk achter de nooddijk in de Renaat 

Veremansstraat om 20 uur

Zondag 16 oktober
 » gocartwedstrijd vanaf 13 uur voor kinderen van 6 tot 12 

jaar in Provinciale Steenweg en omliggende straten

Kermis op kerkplein 
- vrijdag 15.30 - 24 uur
- zaterdag 10 - 24 uur
- zondag 13 - 21 uur

Hele weekend
 » activiteiten van verenigingen

Begin oktober krijg je nog een folder met het uitgebreide 
programma in de bus.

SCHELLE 
JAARMARKT

SINDS 1893

Zaterdag 15 oktober en zondag 16 oktober 2022

SPRINGLEVENDE 
TRADITIE

ZATERDAG 15 OKTOBER 
veeprijskamp - koopjesmarkt
straatfestival - animatie - vuurwerk

ZONDAG 16 OKTOBER 
gocartwedstrijd

KERMIS OP KERKPLEIN

A L L E R L E I

Wat veranderde er op 1 augustus voor de 
videoconsultatie-app Doktr?
In augustus werd een nieuwe terugbetalingsregeling 
ingevoerd voor videoconsultaties met een dokter. Voordien 
werd de volledige consultatie terugbetaald wanneer je 
aangesloten was bij een mutualiteit. Nu moet je als patiënt 
wel een bijdrage betalen. 

De kost van een videoconsultatie is afhankelijk van je 
specifieke situatie. Als je in de voorbije twee jaar minstens 
1 fysieke consultatie had met de arts, betaal je enkel 4 
euro remgeld. Als dat niet het geval is, moet je 23,06 euro 
betalen. Dit bedrag wordt niet terugbetaald.

Hoe zit dat bij Doktr?
Voor een videoconsultatie met jouw eigen huisarts via de 
Doktr-app betaal je dus 4 euro remgeld, net zoals bij een  

 
fysieke consultatie. Is jouw 
huisarts nog niet beschikbaar op 
het platform? Dan kan je met een 
andere beschikbare arts praten 
aan 23,06 euro.

De betaling gebeurt in de Doktr-app gemakkelijk met 
Payconiq of je KBC, CBC of ING-bankapp. De arts stuurt 
je voor het starten van de consultatie een betaalverzoek 
via een link. Deze link zal je naar je Payconiq-of bank-app 
leiden, zodat je de betaling kan voltooien. Na een geslaagde 
betaling  start de arts de videoconsultatie op.

 www.doktr.be

Via Doktr 
krijg je medisch 

advies zonder 
verplaatsing en 
betaal je in alle 

veiligheid.



Awel zoekt   
beantwoorders
Awel, dat is luisteren naar kinderen en 
jongeren van thuis uit, wanneer jij wil. Diploma 
maakt niks uit, luisteren wel.

  
www.awel.be

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 

Dag van de vrede
21 september
Vredesvlag aan gemeentehuis

Fiets gratis  
markeren
Elk jaar worden heel wat fietsen teruggevonden 
na een diefstal. Bij fietsen zonder uniek 
registratienummer is het vaak onbegonnen 
werk om te achterhalen van wie de fiets is. 
Laat daarom je fiets markeren met je 
rijksregisternummer. Elke eerste dinsdag van de 
maand tussen 18 en 19.30 uur kan je hiervoor 
terecht op het gemeentehuis.

 
Afspraak via het digitale loket op www.schelle.be 
of 03 871 98 52

Tele-Onthaal zoekt 
vrijwilligers
Echt van betekenis zijn voor iemand anders? 
Dat is wat vrijwilligers bij Tele-Onthaal dag in 
dag uit doen, aan de telefoon of chat.
Stel je kandidaat-vrijwilliger bij Tele-Onthaal 
Antwerpen en volg de basisopleiding vanaf 8 
oktober in Antwerpen-Zuid.

 
www.tele-onthaal.be en kijk bij ‘word 
vrijwilliger’

Premies voor  
energiebesparende 
investeringen

 
Vanaf 1 oktober kan je Mijn VerbouwPremie 
online aanvragen. 
www.mijnverbouwpremie.be 
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Geef bloed en 
red iemands 
leven!
Het Rode Kruis ontvangt je 
graag op woensdag 12 oktober 
tussen17.30 en 20.30 uur op 
het gemeentehuis van Schelle.

  
Afspraak maken: 
www.rodekruis.be/afdeling/
niel-schelle/

SEPTEMBER
Zaterdag 3 september
Busreis Dordrecht
Vertrek kerk, 8 uur,  
30 euro, leden 27 euro
S-plus
 0498 29 06 42

Zaterdag 3 september
Vogels kijken op noordelijk eiland
Vertrek parking Tolhuis (Rupeldijk) 
8.50 uur of veerboot 9 uur, einde 12 
uur
Natuurpunt
 debacker-vanlinden@telenet.be

Donderdag 6 september
Petanque
Park Schelle, 14 uur
S-plus
 0498 29 06 42

Zondag 11 september
Tentoonstelling: Retro handtassen en 
accessoires
Heemmuseum, Peperstraat 48,  
14 - 17 uur

Dinsdag 13 september
Fietsen
Vertrek kerk Schelle, 13 uur
S-plus
 0498 29 06 42

Woensdag 14 september
Bloemschikken en creatief atelier
Programma najaar
De Griene, 19 - 22 uur
Rebelle Schelle 
 03 887 38 83

Zaterdag 17 september 
Garageverkoop
Femma Schelle Sint-Petrus en Paulus
 femmasppschelle@gmail.com

Dinsdag 20 september
Wandelen
Vertrek kerk Schelle, 13 uur
S-plus
 0498 29 06 42

Donderdag 22 september
De Schepper voor project India
PC De Mikman, 14 uur
OKRA 
 03 289 35 85

Donderdag 22 september 
Bingo
De Griene, 14.30 uur
S-plus
 0498 29 06 42

Dinsdag 27 september 
Kantklossen
PC De Mouterij,
13.30 - 16.30 uur en 19 - 22 uur
Kantschool Schelle
 03 887 00 03

Woensdag 28 september
Bloemschikken nazomer en creatief 
atelier juwelen maken
De Griene, 19 - 22 uur
Rebelle Schelle 
 03 887 38 83

Donderdag 29 september
Busreis Hageland en Leuven
Vertrek 8 uur
OKRA
 03 888 69 22 

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

Zaterdag 1 oktober
Vogels kijken op noordelijk eiland 
Vertrek parking Tolhuis (Rupeldijk) 
8.50 uur of veerboot 9 uur,  
einde 12 uur.
Natuurpunt
 debacker-vanlinden@telenet.be

Dinsdag 4 oktober
Petanque
Park Schelle, 14 uur
S-plus
 0498 29 06 42

Donderdag 6 oktober 
Bingo
PC De Mouterij, 14 uur
OKRA
 03 887 82 03

Woensdag 12 oktober
Bloemschikken herfst en creatief 
atelier juwelen maken
De Griene, 19 - 22 uur
Rebelle Schelle 
 03 887 38 83

 
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 
dinsdag 21 september en 19 
oktober tussen 18.15 en 19 uur. 
Amnesty zorgt voor papier, 
pennen en postzegels. 

  
0474 29 60 90
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14-15-16 oktober
Fototentoonstelling: complementaire 
kleuren
Lid in de kijker: in memoriam Frans 
Crols
Vrijdag 20 - 22 uur,  
zaterdag 10 - 18 uur en  
zondag 13.30 - 17.30 uur
Gemeentehuis Schelle, vrije toegang 
 Dafofi

15-16 oktober
Tentoonstelling: Retro handtassen en 
accessoires
Zaterdag 10 - 17 uur en  
zondag 14 - 17 uur 
Heemmuseum - Peperstraat 48

Dinsdag 18 oktober
Wandelen en fietsen
Vertrek kerk Schelle, 13 uur
S-plus
 0498 29 06 42

Donderdag 20 oktober
Jaarmarktmaal
PC De Mikman, 14 uur
OKRA
 03 877 60 25

22-23 oktober
Fototentoonstelling: complementaire 
kleuren
Lid in de kijker: in memoriam Frans 
Crols
Gemeentehuis Schelle, 13.30 - 17.30 
uur, vrije toegang
Dafofi 

Dinsdag 25 oktober 
Stadswandeling Antwerpen
Femma Schelle Sint-Petrus en Paulus
 0486 75 67 99

Dinsdag 25 oktober 
PC De Mouterij,
13.30 - 16.30 uur en 19 - 22 uur
Kantschool Schelle
 03 887 00 03

Woensdag 26 oktober
Bloemschikken halloween/stilleven
De Griene, 19 - 22 uur
Rebelle Schelle 
 03 887 38 83

Donderdag 27 oktober
Stadsbezoek
Vertrek 7.30 uur
OKRA
 03 334 74 31

Donderdag 27 oktober 
Bingo
De Griene, 14.30 uur
S-plus
 0498 29 06 42

29-30 oktober
Tentoonstelling: schilderen
Hal gemeentehuis, zaterdag 13 -17 uur, 
zondag 13.30 - 17 uur
Kunstkring Schelle

2120 21

Week van de Fairtrade
Van 5 tot en met 15 oktober legt de Wereldwinkel de link tussen de strijd 
voor eerlijke handel en klimaatrechtvaardigheden. Je kan kennismaken 
en proeven van producten uit eerlijke handel. Dit jaar staan hun heerlijke 
koffies in de kijker.

Eén van de belangrijkste uitdagingen is de klimaatverandering. Oxfam 
legt de focus op klimaatrechtvaardigheid want de gevolgen van de 
klimaatverandering zijn niet voor iedereen gelijk. De armste landen 
dragen de zwaarste gevolgen (bv. mislukte oogsten, hongercrisis, droogte, 
overstromingen...), maar zijn er zelf het minst voor verantwoordelijk. 1% 
rijkste mensen van de wereld stoten dubbel zoveel CO2 uit als de 50% 
armste mensen samen.

 
Wereldwinkel Schelle - Peperstraat 6 

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



WEKELIJKSE
ACTIVITEITEN
Maandag
Tai Chi
19 september, 3 en 17 oktober
PC De Mouterij, 10.30 uur, 5 euro per 
les
Femma Schelle Sint-Petrus en Paulus
 0496 70 62 27

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

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

Wandelen
12-26 september, 10-24 oktober
Femma Schelle Sint-Petrus & Paulus
joke.selderslaghs@hotmail.com 
 0472 77 09 02

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

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

Crea (handwerk)
PC De Mikman, 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
PC De Mikman, 20 - 21.15 uur
Femma H. Familie 
 03 887 86 22

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

Dinsdagavondbikers
Start Kattenberg, parking De Griene 
70 km - vertrek 18.30 uur
 0478 97 30 54
 www.wtc-de-beren-schelle.be

Fitness met beweeganimator Ivo
Sporthal, 20.30 - 21.30 uur
Sportivo
 03 887 93 09

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

Zondag
Open clubrit
Start Kattenberg, parking De Griene 
Snelle Beren - 95 km - vertrek sept. 
8.30 uur en okt. 9 uur
Comfort Beren - 75 km - vertrek 9 uur
 0478 97 30 54
 www.wtc-de-beren-schelle.be

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

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

Plantjes zoeken 
vrijwilligers
Ben jij een geboren verkoper? 
Wil je een verschil maken voor 
mensen met kanker? Heb je nog 
een lege agenda op 16, 17 of 18 
september? Dan heeft Kom op 
tegen Kanker jou nodig!

Ze zoeken vrijwilligers om 
azalea’s te verkopen tijdens het 
jaarlijkse Plantjesweekend. De 
opbrengst gaat naar betere zorg 
voor mensen met kanker en hun 
naasten. 

Zin om in Schelle een handje 
te helpen? Mail naar onthaal@
schelle.be of bel naar 03 871 98 
30 voor 9 september 2022. We 
verwelkomen jou graag in ons 
plantjesteam!
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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 gft-container op te halen
 » om een exemplaar te ontvangen van de afval kalender, 

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

 » om gevonden voorwerpen binnen te brengen.

Sluitingsdagen: 1-2 en 11 november 2022

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-
on-web.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 en donderdag 6 oktober 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:  1-8-15-22-29 september, 6-13-20-27 oktober
Papier en karton: 5 september, 3-31 oktober 
GFT+ en PMD: 2-16-30 september, 14-28 oktober
Textiel: 28 september
Grof vuil: 03 871 98 30 - onthaal@schelle.be

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

Recyclagepark 
Dinsdag en donderdag 9-12 uur en 13-17 uur, woensdag 
13-19 uur, vrijdag 13-17 uur, zaterdag 9-16 uur, gesloten op 
1-11-12 november 2022.

Gratis juridisch advies
In het gemeentehuis kan je terecht voor gratis 
juridisch advies van een advocaat op donderdag 7 en 
29 september, 13 en 27 oktober 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

R U B R I E K
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M I L I E U

Samen naar een beter klimaat
Vrijdag 23 en zaterdag 24 september ontdek je in en rond het gemeentehuis alles over klimaatvriendelijke 
en duurzame initiatieven. Het zijn acties die je zelf kan toepassen of waaraan je kan deelnemen als inwoner.

Op de milieubeurs krijg je informatie rond subsidies, 
straatgeveltuintjes, eetbaar groen, …  Bij de stand van Bebat 
kan je gebruikte batterijen inleveren. Daarvoor krijg je 
misschien wel iets in ruil? 

Ook Natuurpunt en Velt zijn van de partij. Zij vertellen wat 
meer over hun werking en geven tips om zelf mee aan de 
slag te gaan. Ook onze lokale boeren maken graag met jou 
kennis.

Elk Schels gezin ontvangt in de eerste helft van september 
een persoonlijke uitnodiging in de brievenbus. Breng deze 
brief mee en je krijgt hiermee na jouw beursbezoek een 
attentie!

Geef jouw spullen een tweede leven
Zaterdag 24 september van 10 tot 15 uur toveren we 
de hal van het gemeentehuis om in een Repair Café. 
Elektriciens, naaisters, fietsenmakers, messenslijpers, 
instrumentenbouwers, … staan klaar om je te helpen bij 
alle mogelijke reparaties. 

Alles waar wat aan hapert zoals kleding, meubels, 
elektrische apparaten, fietsen, servies, speelgoed of 
instrumenten krijgt een tweede leven. Tijdens het wachten 
ben je welkom om een drankje van de Wereldwinkel te 
nuttigen en een praatje te slaan.

 
Schenk je herbruikbare spullen aan de kringwinkel
Heb je opgeruimd en wil je herbruikbare spullen 
wegschenken? Medewerkers van kringwinkel Cirkels 
zijn aanwezig in het Repair Café om jouw spullen aan te 
nemen. 

Kledij en textiel, speelgoed, boeken, huisraad, elektro,  
sport- en babyartikelen, … het is allemaal welkom.  

Met beschadigde, gescheurde, vuile, versleten of 
onvolledige dingen ga je beter naar het recyclagepark.

Door spullen die je niet meer gebruikt bij de kringwinkel 
aan te bieden, vermijd je afval en stimuleer je lokaal 
hergebruik. Bovendien geef je anderen de kans om 
duurzaam en lokaal tweedehandsspullen te kopen voor 
een eerlijke en lage prijs. 

 
milieu@schelle.be
03 871 98 52

TIP: 
Je kan het Repair 

Café apart van de 
milieubeurs bezoeken. Je 

kan dus bv op vrijdag naar de 
milieubeurs en op zaterdag 

iets laten herstellen in 
het Repair Café.

Week van de duurzame 
gemeente
 
Van 18 tot 25 september neemt Schelle opnieuw 
deel aan ‘Week van de Duurzame Gemeente’. 
Tijdens deze campagneweek hangen we de 
duurzaamheidsvlag uit en staan onze ‘duurzame 
helden’ in de kijker.

Milieubeurs
Vrijdag 23 september van 9 tot 17 uur

Zaterdag 24 september van 10 tot 14 uur
Gemeentehuis Schelle,  

ingang via Leopoldstraat 

Repair café
Zaterdag 24 september van 10 tot 15 uur

Gemeentehuis Schelle, grote hal,  
ingang via Fabiolalaan 55


