
Ve
ra

nt
w

oo
rd

el
ijk

e 
ui

tg
ev

er
: C

ol
le

ge
 v

an
 B

ur
ge

m
ee

st
er

 e
n 

Sc
he

pe
ne

n

INFO

4
Nieuwbouw 
De Schellebel

7
GFT  
sorteren

24
Win een fiets

Gemeentelijk infoblad • nr 188 
november - december 2022 - www.schelle.be



2

Vrede is universeel: ze moet voor de hele wereld en 
iedereen gelden of we leven in een broze schijnvrede.  
Vrede gedijt binnen een politieke, sociale en ecologische 
democratie. Rusland toont waar nationalistisch 
fundamentalisme toe leidt: chaos en vernieling. Hopelijk 
maakt het wapengekletter snel plaats voor de taal van 
overleg en ontwapening.

In spreekstoel op Klimaatdag
De internationale invoerbeperkingen van energie liggen 
aan de basis van de zware energiecrisis. Tegelijkertijd 
dwingen klimaatdoelstellingen ons om los te komen van 
olie, gas en steenkool. Lokale productie van propere, 
duurzame energie is daarbij cruciaal. Het maakt ons meer 
zelfvoorzienend, onafhankelijk en remt de opwarming van 
de aarde af. 

Mensen verbinden in een lokale energiegemeenschap die 
zelf duurzame en goedkopere energie produceert en 
onderling deelt, dat is de ambitieuze doelstelling. Ons 
bestuur verricht op dit vlak pionierswerk. De Vereniging 
van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) nodigde ons 
bestuur dan ook uit om op haar Klimaatdag in Brugge dit 
energieverhaal van hoop en perspectief te delen met alle 
Vlaamse gemeenten en steden. Op dit uniek aanbod 
gingen we graag in!

Energie- en klimaatstappen
Als bestuurlijke organisatie zijn we in 2023 
klimaatneutraal. Met een doelbewust parcours werden op 
drie domeinen maatregelen genomen of gepland: 
energiebesparende maatregelen (isolatie van gebouwen, 
verledding van openbare verlichting en gebouwen), 
opwekking van zonne-energie (zonnepanelen op 
gemeentelijke gebouwen en woningen) en CO2-opslag 
door verdere groenaanplanting (olifantsgras, aanplanting 
langs straten en pleinen, verdere bebossing).

Vanaf november organiseren we onze buitenschoolse 
kinderopvang in een energiezuinig gebouw. We zetten 
onze klimaatneutrale dorpskernherwaardering verder 
waarbij de kansen om warmte te halen uit (riool)water en 
bodem worden onderzocht. In het komende plantseizoen 

gaan duizenden bomen en planten in de grond. Ook het 
voedselbos krijgt een verdere invulling. Onze inwoners, 
scholen en verenigingen betrekken we hier graag bij.

Zonnepanelen op sociale huurwoningen
Veel particulieren investeren in isolatie en plaatsen 
zonnepanelen en -boilers. Huurwoningen mogen niet 
achterblijven. Onze sociale huisvestingsmaatschappij trad 
toe tot het Europees Asterproject. Dit subsidieproject 
maakt het mogelijk om onze sociale huurwoningen te 
voorzien van zonne-energie. Ongeveer 13% van de Schelse 
woningen zijn sociale huurwoningen (procentueel tweede 
meeste van Vlaanderen). Over enkele weken starten deze 
werken. Duurzame en goedkope zonne-energie wordt hier 
op korte termijn een realiteit!

Niet alle daken zijn voor zonne-energie even goed 
georiënteerd. Door een systeem van solidarisering kan elke 
huurwoning op een gelijkwaardige manier participeren. 
Deze actie vermindert de CO2-uitstoot jaarlijks met 
ongeveer 500 ton. Onze sociale huisvestingsmaatschappij 
realiseert met één actie klimaatdoelstellingen, solidariteit, 
duurzame en goedkopere energieproductie. Wat een 
maatschappelijk geschenk!

Aansluiten bedrijven op duurzaam verhaal
De kracht van een energiegemeenschap groeit met haar 
deelnemers: hoe meer er zich aansluiten en mee energie 
produceren, hoe meer we kunnen delen. Naast 
particulieren, verenigingen, de sociale huisvestings-
maatschappij en de gemeente kunnen ook bedrijven 
aansluiten. Twee bedrijven op ons KMO-gebied met een vrij 
grote energieproductie staan klaar om deze stap te zetten.

Twee jaar geleden werd burgerenergiecoöperatie  
Fluctus.net opgericht. Deze structuur biedt de basis voor 
een gemeenschap om productie en verdeling van energie 
op elkaar af te stemmen. Het biedt een stevig handvat om 
mensen met elkaar te verbinden en te laten delen in 
duurzame en goedkope energie. 

De bouw van twee windmolens in de Tuinlei is gestart.  
Het vermogen van deze windmolens samen met het 

“
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capaciteit aan zonne-energieproductie maken dat er 
lokaal, in Schelle, meer dan voldoende duurzame energie 
wordt opgewekt om alle Schelse gezinnen theoretisch te 
voorzien van propere en duurzame energie.

Bruggenbouwers
De werking van onze diensten, en meer bepaald de 
buitendienst, werd het voorbije jaar doorgelicht.  
Audit Vlaanderen gaf de organisatiestructuur van onze 
buitendienst een dikke pluim.  Meerdere facetten van  
de werking kregen een sterke waardering en werden als 
voorbeeld voor andere Vlaamse gemeenten gepubliceerd. 
Ook onze andere diensten zetten zich dagelijks in voor een 
goede dienstverlening. Proficiat aan al onze medewerkers! 

Verder in deze editie krijg je info rond de aanleg van een 
fietspad met twee bruggen aan de Bovenvliet. Dat is de 
basis voor een conflictvrije oost-west-fietsverbinding vanaf 
de Schelde tot aan de A12/N177. Ook de brug tussen onze 
dorpskern en de abdij van Hemiksem ligt klaar. Na overleg 
met Aartselaar konden we de plannen rond een zone 
plaatselijk verkeer aan de Koekoekstraat grondig bijsturen.

Als kleine gemeente zetten we grote stappen naar een 
duurzamere wereld. Op de milieubeurs in september kreeg 
je meer info rond subsidies, acties en lokale duurzame 
organisaties. We hopen dat je daar inspiratie vond om mee 
aan de slag te gaan.

Geniet van de mooie herfstkleuren tijdens een 
ontspannende wandel- of fietstocht door onze gemeente!

Rob Mennes
Uw burgemeester
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Nieuwe plek voor buitenschoolse 
kinderopvang
Vanaf november kunnen onze 2,5 tot 12-jarigen voor en na de schooluren terecht in een gloednieuw 
energiezuinig gebouw aan de Lazernijweg 2. Verantwoordelijke Eva Uyttendaele leidt ons graag rond!

Eva: ‘Buitenschoolse Kinderopvang 
(BKO) De Schellebel biedt opvang 
voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar die 
in Schelle wonen of schoollopen. Op 
schooldagen kunnen ze bij ons terecht 
van 7 tot 8 uur en van 16 tot 18.30 uur. 
Op woensdagnamiddag is dit vanaf 
12.05 uur. Onze kinderbegeleiders 
brengen de kinderen ’s morgens naar 
de verschillende schoolvestigingen en 
halen ze na schooltijd terug op.

Op schoolvrije dagen en 
vakantiedagen is er opvang 
mogelijk van 7 tot 18.30 uur. In 
een vakantieperiode verdelen we 
de plaatsen volgens bepaalde 
voorrangregels. We geven voorrang 
aan kinderen die in Schelle wonen of 
in Schelle naar school gaan. Omdat 
onze BKO een kleuterlabel heeft, 
geven we daarnaast ook voorrang  
aan kinderen tot zes jaar.’

Drie leefgroepen
In de nieuwbouw kunnen 98 kinderen 
terecht wat een uitbreiding met 27 
plaatsen is. Een nieuw gebouw biedt 
andere mogelijkheden. ‘We werken 
met aparte leefgroepen,’ vertelt 
Eva. ‘Op het gelijkvloers vangen we 
de kleuters met liefde en zorg op. 
Hierdoor kunnen we extra aandacht 
voor hun ontwikkeling en de 
zelfredzaamheid bieden.

Vanaf de lagere school vertoeven ze 
op de eerste verdieping. De kinderen 
tot en met het derde leerjaar hebben 
een ruimte aan de ene kant van 
de verdieping. Vanaf het vierde 
leerjaar verhuizen ze naar de laatste 
leefgroep. Deze opsplitsing zorgt 
voor meer rust bij de kleuters en 
uitdagende spelactiviteiten voor 
de oudere kinderen. De nadruk ligt 
op spel, sociale ontwikkeling en 
zelfontplooiing onder toezicht van 
opgeleide kinderbegeleiders. Zij zijn 
niet aan vaste leefgroep toegewezen 
en blijven met alle kinderen in 
contact.’

Veelzijdig gebruik
Op de tweede verdieping is een 
polyvalente ruimte waar projecten 
zoals multimove en middagslapers 
vanaf november plaatsvinden.

‘Ook de scholen kunnen tijdens 
de schooluren terecht in het 
gebouw. Daarnaast werken we een 
huurreglement uit voor het gebruik 
van de BKO na de openingsuren. 
De toegangsweg aan de Provinciale 
Steenweg wordt nog heraangelegd en 
afgesloten met paaltjes voor auto’s.’

Uitdagende buitenruimte
‘Natuurlijk vormt buiten spelen 
ook een belangrijk aspect in het 
opvanggebeuren,’ stipt Eva aan. 
‘Zo is er een terras op de eerste 
verdieping voor de lagere school en 
een uitdagende buitenruimte waar 
kinderen van alle leeftijdsgroepen 
samen mogen spelen.

We vinden het belangrijk dat ouders 
en kinderen zich goed voelen en 
betrokken zijn bij de opvang. Een 
gezin heeft, tijdens de openingsuren, 
steeds toegangsrecht tot alle ruimtes 
waar het kind wordt opgevangen. Elke 
ouder meldt een kind bij het onthaal 
aan met de identiteitskaart.  

Daarna kan de ouder het kind naar  
de leefgroep brengen en aan het 
einde van de dag terug ophalen. 

Het Schellebel-team kijkt uit naar 
deze nieuwe start en hoopt dat alle 
gezinnen zich in deze locatie snel 
thuis voelen,’ besluit Eva.

schellebel@schelle.be - 03 877 41 17

Tijdens de Week van de 
Kinderopvang in oktober 
werden de begeleiders van 
BKO De Schellebel getrakteerd 
op een ontbijt.
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Middagslaapje 
kleuters
Voor het eerst naar school is een grote stap. 
Sommige kleuters zijn tegen de middag echt wel 
toe aan een middagdutje. Daarom biedt 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.

Inschrijven kan tot 10 uur op de opvangdag.  
Er is geen verplichting in aantal dagen of uren.
Tarief: 1 euro per begonnen half uur

schellebel@schelle.be - 03 877 41 17

Vacature
begeleider 
buitenschoolse 
kinderopvang
BKO de Schellebel zoekt deeltijdse medewerkers  
die mee instaan voor de voor- en naschoolse  
opvang van kinderen tussen 2,5 en 12 jaar. 

Beschik je over een diploma lager secundair 
onderwijs? Ben je in het bezit van een attest  
van Kind & Gezin? Stuur dan jouw cv naar  
sollicitatie@schelle.be.

schellebel@schelle.be - 03 877 41 17

Adventurekamp 
wintereditie
Elke vakantie organiseert de dienst Vrije Tijd leuke 
sport- en jeugdkampen. In de kerstvakantie is er 
een avonturenkamp met schaatsen, VR games, 
lasershooten, trampoline, curling en vele andere 
spannende activiteiten. De begeleiders van 
Barcosport zorgen voor een onvergetelijk kamp!

 » van 9 tot 14 jaar
 » maandag 2 tot en met vrijdag 6 januari 2023  

van 9 tot 16 uur
 » opvang van 8 tot 9 uur en tot 16.30 uur
 » Braxhal, Kapelstraat 145, Boom
 » 150 euro (inwoners regio) 

185 euro (niet-inwoners regio)
 » inschrijven: via i-Active op www.schelle.be

Geslaagde 
scholenveldloop
Woensdag 21 september stonden 485 kinderen en  
hun ouders aan de start van de 43ste scholenveldloop.  
Net zoals de voorbije jaren zat Schelle bij de top van 
Vlaanderen in aantal deelnemers. 

Alle kinderen gaven het beste van zichzelf op het nieuwe 
parcours over de terreinen van K. Schelle Sport. Dankjewel 
voor jullie aanwezigheid. Ook de leerkrachten liepen of 
hielpen mee. Dankjewel om alles mee in goede banen te 
leiden. Wij ontmoeten jullie volgend jaar graag allemaal 
terug!

Subsidie kadervorming 
jeugdwerk
Wie zich regelmatig bijschoolt, verhoogt de 
kwaliteit van het jeugdverenigingswerk. Daarom 
krijg je een deel van een cursus kadervorming 
terugbetaald als je actief bent in een Schels 
jeugdwerkinitiatief of in Schelle woont.

Ontdek de voorwaarden op www.schelle.be  
(zoek op kadervorming).
Breng voor 31 december 2022 je aanvraag binnen 
op de dienst Vrije Tijd in het Sportcomplex 
Scherpenstein (Parklaan).

vrijetijd@schelle.be - 03 870 35 21

Stap mee in jeugdraad!
Ben jij geëngageerd om iets te betekenen voor de jeugd van 
Schelle? Zin om mee na te denken over initiatieven? Dan is 
de jeugdraad van Schelle misschien wel iets voor jou! Op 
www.schelle.be (zoek op jeugdraad) krijg je meer info.

vrijetijd@schelle.be - 03 870 35 21
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Gezocht: vrijwilligers  
met hart voor klimaat
Op de milieubeurs in september spraken de vrijwilligers 
van Atmosfeermakers bezoekers aan om mee initiatieven 
rond klimaat en duurzaamheid uit te werken. Dit leverde 
33 geïnteresseerden op die zich willen inzetten op sociaal, 
technische en klimaat-duurzaam vlak. 

Het Repair Café, dat ze graag meerdere keren per jaar willen 
herhalen, is daar een van. Op de eerste editie van het Repair 
Café passeerden alvast meer dan veertig uiteenlopende 
voorwerpen zoals fietsen, speelgoed, huisraad en horloges. 

Ben je handig in het herstellen van spullen of wil je op 
een andere wijze meewerken aan een klimaatvriendelijke 
gemeente? Geef jouw contactgegevens door aan 
de milieudienst en we informeren je graag over de 
mogelijkheden.

milieu@schelle.be - 03 871 98 52

Plant mee in voedselbos

Zaterdag 3 december ben je welkom om heel wat 
streekeigen bomen een vaste plek te geven in het nieuwe 
voedselbos. Schrijf in om te helpen tussen 9 en 12 uur of 
tussen 13 en 16 uur.

Groene vingers zijn niet noodzakelijk want je krijgt een 
vakkundig woordje uitleg. Breng zeker handschoenen, 
laarzen en een spade mee als je die hebt. Je bereikt de 
voormalige maïsakker via de poort van de volkstuin.  
Daar meld je je aan bij het tentje.

Inschrijven plantactie: milieu@schelle.be - 03 871 98 52 
(met vermelding voor- en/of namiddag)

Autonoom Gemeentebedrijf Fluctus kocht naast volkstuin  
Aerdborg aan de Tuinlei een terrein van 7000 m2 voor 
dit voedselbos aan. In samenwerking met Velt vzw 
en provincie Antwerpen komt hier een ecologische 
gemeenschapstuin. Dit participatief project wordt 
ondersteund met Europese middelen.

Zin om mee vorm te geven aan voedselbos?
Perfect want de vrijwilligerswerkgroep zoekt nog 
versterking! Zowel denkers als doeners zijn welkom. 
Niet enkel groene vingers maar ook organisatie- 
of communicatietalenten kunnen een handje 
toesteken. Geef je gegevens door aan  
milieu@schelle.be en we houden je op de hoogte.

Een Repair Café is een plek voor het delen van vaardig-
heden en kennis. Vrijwillige herstellers leren bezoekers hoe 
ze hun voorwerpen kunnen onderhouden en repareren.
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Sorteer GFT zoals het moet!
Groenten-, fruit- en tuinafval (gft) 
maakt een groot deel uit van de 
totale hoeveelheid huisvuil. Het 
omvat composteerbaar keukenafval 
en het gedeelte van tuinafval dat 
bestaat uit het niet-houtig, fijn 
materiaal.

De sorteerregels opvolgen is 
noodzakelijk voor het verkrijgen 
van een goed eindproduct zoals 
compost. Onze ophaaldienst 
merkt geregeld dat er niet correct 
gesorteerd wordt. Vanaf november 
voert Igean daarom controles uit op 
de inhoud van het GFT-afval. Check 
dus nog eens goed in het lijstje wat 
wel en niet bij het gft-afval kan. 

Wat wel
• schillen en resten van fruit, groenten en  

aardappelen
• plantaardig en dierlijk keukenafval en etensresten
• vlees- en visresten  
• vaste zuivelproducten (bv. kaasresten)
• broodresten
• koffiedik, theebladeren 
• eieren, eierschalen
• doppen van noten en pitten van vruchten
• fijn tuin- en snoeiafval (bv. gras, bladeren,  

onkruid, haagscheersel, kamerplanten  
(inclusief potgrond), snijbloemen…)

• niet recycleerbaar papier (bv. broodzakken,  
slagerspapier, pizzadozen, papieren koffiefilter,  
keukenrolpapier, papieren servetten en  
zakdoekjes…)

• schaafkrullen en zaagmeel van onbehandeld hout

Wat niet
• grof ongesnipperd snoeihout, dikke takken                        
• beenderen en dierlijk (slacht)afval  

(bv. visgraten en botjes van vlees)
• schelpen van mosselen, oesters
• kattenbakvulling en vogelkooizand
• mest van dieren                                                                 
• dierenkrengen
• plastiek, glas, metalen, batterijen                                                        
• houtskool en asresten van kachel,  

barbecue, asbak
• aarde, zand en stenen
• stof uit de stofzuiger                                                        
• wegwerpluiers en ander hygiëne-afval                             
• sauzen, vet en olie
• vloeistoffen (bv. soep, melk, koffie)                                    
• theezakjes en koffiepads (wegens  

microplastics) 
• behandeld hout (met verf, vernis…)

Sorteerregels gft

Gevallen bladeren:  
gratis meststof!
Als de bladeren vallen, zijn we 
geneigd om ze zo snel mogelijk 
op te ruimen. Maar hiermee 
gooien we zomaar een kostbare 
grondstof weg. Er worden tonnen 
CO2 uitgestoten om dat ‘afval’ 
naar het recyclagepark te brengen 
met de eigen wagen of via de 
ophaaldienst.

Planten, struiken maar vooral 
bomen zijn reusachtige pompen 
die voedingsstoffen uit de diepte 
naar boven brengen en onder 
andere opslaan in hun blaadjes. 
De blaadjes die ze laten vallen 
komen op de bodem terecht 
waardoor de aarde ieder jaar rijker 
wordt … als we ze tenminste laten 
liggen. 

Op de meeste plekken in de tuin 
kun je afgevallen bladeren dus 
gerust laten liggen. Maar op het 
terras of een andere plek met 
verharding hark je ze beter weg. 

Want als het blad nat wordt, 
dreigt er slipgevaar. Ook in een 
vijver ruim je ze best op omdat 
een blad dat naar de bodem zinkt, 
gaat rotten en het water vervuilt.

TIPS

 » Laat weggeharkte bladeren in 
een hoekje van de tuin op een 
hoopje liggen. Egels en andere 
insecten vinden er beschutting 
tegen de koude.

 » Breng gevallen bladeren uit 
de tuin naar Plukboerderij 
Zinckval (Zinckvalstraat 1) of 
naar het voedselbos (volkstuin 
Aerdborg - Tuinlei). Daar staan 
bladmanden klaar waar enkel 
gevallen bladeren uit de tuin in 
gedeponeerd mogen worden. 
Geen takken, snoeiafval, afval,… 
enkel bladeren!

 » Bedek je moestuin met 
bladeren, leg ze tussen struiken 
en rond bomen of gebruik ze 
om je compost te verrijken.

Gooi geen 
sigarettenpeuk 
op de grond!
 » Gebruik een zakasbakje: doof je 

peuk op het doofplaatje en bewaar 
de peuk in het zakasbakje. Gooi je 
peuken weg waar ze thuishoren 
wanneer je de kans hebt.  
Je kan het zakasbakje uitspoelen 
en hergebruiken. Haal jouw 
exemplaar op het gemeentehuis!

 » Gebruik een peukenpaal: je vindt er 
eentje in de Provinciale Steenweg 
aan GBS De Klim en aan de ingang 
van het park (kant Parklaan).  
Er wordt nog een zone ‘verboden  
te roken’ aangebracht.
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Nieuw fietspad langs Bovenvliet
De aanleg van een recreatief fietspad langsheen de Bovenvliet is gestart. Vanaf de Provinciale Steenweg  
ter hoogte van de Delhaize in Schelle rijden de fietsers in de toekomst het drie meter brede fietspad op.

Het pad volgt de waterloop tot het via een nieuwe 
fietsbrug de Bovenvliet oversteekt. Via een stuk langs 
het industrieterrein en het bos maakt het fietspad de 
aansluiting op de Zinkvallaan in Hemiksem. Het hele 
traject is net geen 2 kilometer lang.

De spoorlijn Antwerpen-Puurs kruist het traject.  
Die hindernis wordt omzeild met een fietsbrug uit 
kunststof die onder de spoorwegbrug loopt. Ter hoogte  
van de spoorweg sluit het fietspad aan op de 
Noeversebosweg waar de aansluiting voorzien wordt  
voor de geplande fietsostrade langs de spoorlijn 52. 
Verderop maakt het nieuwe pad ook een verbinding  
met de Leonard Vereyckenplaats.

Aandacht voor natuur
De fietsverbinding loopt deels door natuurgebied 
waardoor er extra aandacht is voor een natuurlijke 

inrichting. Tussen de spoorwegbrug en de Zinkvallaan 
krijgt het pad daarom een halfverharding. Zo kan het 
regenwater nog steeds in de grond sijpelen. 

Daarnaast zorgen nieuwe houtkanten en ijsvogelwanden 
voor een toename van de biodiversiteit. Exoten langs de 
waterloop worden bestreden zodat de streekeigen planten 
volop kansen krijgen. Het mooie groene plaatje maakt het 
fietspad ideaal voor recreanten, maar ook voor het woon-
werk- en schoolverkeer. 

De Vlaamse Milieumaatschappij is als waterloopbeheerder 
bouwheer van het fietspad. De provincie en gemeenten 
Schelle en Hemiksem zijn de andere partners in het project. 
Vanuit gemeente Schelle werden al in 2005 de eerste 
nota’s voor dit traject geschreven. De aanbestedingsprijs 
bedraagt 1.714.581,14 euro waarvan Schelle meer dan 
450.000 euro investeert.
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Heraanleg Fabiolalaan
In 2023 staat de heraanleg van de Fabiolalaan gepland. De komende maanden ontvangen de buurtbewoners  
een uitnodiging voor een informatievergadering rond dit project. Via onze website, facebook en Hoplr houden  
we iedereen ook verder op de hoogte.

Reis gratis van oud 
naar nieuw
Op oudejaarsavond brengen de chauffeurs van  
De Lijn je veilig naar je bestemming en weer thuis. 
In de provincie Antwerpen blijven 7 tramlijnen 
en 21 buslijnen de hele nacht rijden. Sommigen 
volgen bestaande trajecten. Er zijn ook feestbussen 
en -trams die voor de gelegenheid via andere 
reiswegen rijden. 

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

Verkeer Koekoekstraat  
en KMO-zone
In augustus kondigde Aartselaar 
zonder enig overleg de maatregel 
af om de wijk Koekoek op hun 
grondgebied met camera’s af te 
schermen om het sluipverkeer 
volledig te weren. Daardoor zouden 
de bewoners uit de Koekoekstraat van 
Schelle en de werknemers van het 
KMO-gebied vanuit Aartselaar Schelle 
niet meer kunnen inrijden.

Het bestuur van Schelle ging in 
overleg met Aartselaar met als 
uitgangspunt dat de hele wijk steeds 
toegankelijk moet zijn voor bewoners 
en werknemers (uitgezonderd 
vrachtwagens). Voor elke Schellenaar 
moet het mogelijk blijven om langs de 
Koekoekstraat of het KMO-gebied de 
winkels aan de A12/N177 te bezoeken.

Er werd een oplossing gezocht die 
rekening houdt met de belangen van 

de inwoners van beide gemeenten. Het 
resultaat is een intergemeentelijke 
zone voor plaatselijk verkeer: wie in 
deze buurt moet zijn, kan hier steeds 
terecht.

De praktische uitwerking vraagt nog 
enkele maanden tijd. De camera’s 
op het grondgebied van Aartselaar 
blijven voorlopig hangen om het 
aantal autobewegingen door de 
wijk te registreren. Er wordt niet 
geverbaliseerd tot een nieuwe regeling 
is uitgewerkt en uitgevoerd.

Het grote knelpunt is en blijft de 
A12/N177. Beide besturen gaan bij 
het Agentschap Wegen en Verkeer 
aandringen om op korte termijn 
verbetermaatregelen door te voeren in 
afwachting van de verhoopte grondige 
herstructurering van de A12/N177.

Achter het kerkplein wordt de boogbrug van  
42 meter in duurzaam en onderhoudsvrij 
cortenstaal verder afgewerkt om de verbinding  
te maken tussen de dorpskern van Schelle en  
de abdij van Hemiksem.
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Mantelzorgers ontmoeten elkaar
Donderdag 23 juni vond het eerste mantelzorgcafé 
plaats in Schelle. Mantelzorgers werden er met een 
dessertenbuffet in de bloemetjes gezet voor hun dagelijkse 
inspanningen om het leven van een dierbare  
zo aangenaam mogelijk te maken. 

Mantelzorgexpert Mario Schelfhout maakte de 
aanwezigen wegwijs in de mantelzorg. Er was tijd om 
elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. 
Medewerkers van de sociale dienst stonden klaar om 
vragen te beantwoorden of als luisterend oor.

Na het succes van het eerste mantelzorgcafé staat er 
een nieuwe bijeenkomst gepland op maandagavond 14 
november in Het Muydenhof, Zandstraat 1 in Schelle. Alle 
mantelzorgers zijn welkom en de toegang is gratis. Het 
is de bedoeling om tips en tricks te krijgen van elkaar, je 
verhaal te doen en even te ontspannen.

Inschrijven mantelzorgcafé 14/11 of algemene info: 
socialedienst@schelle.be - 03 871 98 30

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 een dagelijkse fietstocht naar het werk 
tot een 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 tegemoet-
koming 1 euro). Een groepsbegeleiding kost 1 euro per 
kwartier (met verhoogde tegemoetkoming 0,5 euro).

Afspraak maken
BOV-coach Kristel Verrydt: 0499 31 76 44 
schelle@bewegingopverwijzing.be
www.bewegenopverwijzing.be

Korting op zwembeurten
Het gemeentebestuur geeft inwoners een korting 
op maximaal 30 zwembeurten per jaar. Deze kan 
je gebruiken in het zwembad van Aartselaar en/of 
Hoboken (bv 20 zwembeurten in Aartselaar en 10  
in Hoboken). Bij aankoop van een jaarabonnement  
krijg je meteen de maximumkorting.

 » DOK~3, Kleistraat 204, Aartselaar:  
10 euro korting per 10-beurtenkaart

 » Sorghvliedt, Krijgsbaan 20, Hoboken:  
5 euro korting per 12-beurtenkaart

Praktisch
 » Je koopt je 10 of 12-beurtenkaart aan de kassa  

in het zwembad.

 » Het zwembadpersoneel geeft op jouw vraag een 
schriftelijk bewijs van aankoop mee. Hiermee kan  
je de korting aanvragen.

 » Je vult het formulier voor terugbetaling in (zoek 
‘zwemkaart’ op www.schelle.be) en mailt dit naar 
vrijetijd@schelle.be

Of je brengt het schriftelijk bewijs van aankoop van 
je zwembeurtenkaart mee naar de dienst Vrije Tijd 
(Parklaan 3) of het onthaal van het gemeentehuis en 
vult daar het formulier in.
 » De volgende maand wordt het kortingsbedrag 

overgeschreven naar jouw rekening.

vrijetijd@schelle.be - 03 870 35 21
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Gratis begeleiding door 
renovatiecoach
Wil jij je woning energiezuinig maken, maar weet je niet goed hoe? Het EnergieK huis en Fluvius 
bieden je hulp met een gratis begeleiding door een renovatiecoach. 

Deze coach komt langs in jouw woning en richt 
zich vooral op energetische werken. Hij 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 offertes 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.

Voor wie?
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 van 8.30 tot 16 uur op 03 350 08 08
 » www.igean.be/energiek-loket of mail naar  

energie@igean.be
Let op: afhankelijk van het aantal aanvragen kan  
dit tot 8 weken duren.

www.benoveren.fluvius.be

Budget en begeleiding voor 
de renovatie van je huis
Schelle knapt op!
Wat houdt het project in?
Je kan een lening krijgen van maximaal 30.000 euro voor 
de renovatie van je huis. Je krijgt gratis begeleiding tijdens 
de renovatie: we geven technisch advies, nemen contact op 
met aannemers, vragen premies aan, betalen de facturen, ...

Voor wie is dit project?
 » Je bent eigenaar van één huis. Dat is je enige huis.
 » Je woont in dat huis.
 » Je hebt een beperkt inkomen.
 » Je huis is in slechte staat.

Hoeveel betaal je terug?
Je krijgt een renteloze lening. Dat wil zeggen dat je alleen 
terugbetaalt wat je geleend hebt.

Wanneer betaal je het geld terug?
Als je je huis verkoopt, verhuurt, weggeeft of na 20 jaar.

Contact
Meer info over dit project krijg je van Fiene via  
fiene.keppens@saamo.be of 0486 33 72 74.
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Tania Poppe
Onder Druk
Iedereen voelt druk, zowel jong als oud. We leven in een 
maatschappij waar we blijkbaar nooit aan deze druk 
kunnen ontsnappen. Zelfs als we er echt uit willen, 
loert ‘de druk’ om de hoek. 

In deze voorstelling belicht Tania Poppe vanuit alle 
mogelijke hoeken hoe we onszelf tot in het absurde 
toe wringen in een leven ‘Onder Druk’. Ze legt daarmee 
onze eigen vicieuze cirkel herkenbaar bloot met een 
vette knipoog en een flinke dosis humor. Grotesk, 
grappig en … pijnlijk herkenbaar!

  Donderdag 24 november 20 uur
  Atrium gemeentehuis Niel, Ridder Berthoutlaan 1
  5 euro
  Tickets: www.ivebica.be, in de bib of cultuurdienst 

(Fabiolalaan 55 - Schelle)

Cursussen Rupelbib
Itsme en Doccle
Je leert de apps itsme en Doccle op je smartphone zetten. 
Via Doccle kan je berichten van nutsmaatschappijen, 
overheden of banken ontvangen en betalingen doen.

Elke vrijdag tussen 9.30 en 11.30 uur ben je in de bib van 
Hemiksem ook welkom voor het installeren van deze 
apps. Breng je smartphone, identiteitskaart met pincode, 
bankkaart en bankkastje mee.

   Dinsdag 8 november van 9.30 tot 12 uur
   Intergem. bib, vestiging Niel, Emile Vanderveldelaan 30
   3 euro

Smartphone (Android)
Vrijwilligers van Rupelbib leren je bellen, sms’en en 
whatsappen op Android-toestellen (niet voor iPhone). 
Breng je smartphone mee.

   Dinsdag 15, 22 en 29 november van 9.30 tot 12 uur
  Intergem. bib, vestiging Hemiksem, Heuvelstraat 111
   5 euro, inclusief drankje

Online winkelen
Je krijgt tips bij de aankoop van een product via internet.  
In een demo-webwinkel oefen je online aankopen 
en betalen zonder gebruik van jouw persoonlijke 
bankgegevens.

   Dinsdag 6 december van 9.30 tot 12 uur
  Intergem. bib, vestiging Hemiksem, Heuvelstraat 111
   3 euro, inclusief drankje

Inschrijven: www.ivebica.bibliotheek.be of in de bib
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Fabdij: makerspace
De makerspace is een ontmoetings- en doeruimte voor 
creatieve mensen en nieuwsgierigen die kennis willen 
maken met lasersnijden, 3D-printen, plotten, … Voor 
handige mensen met enige computerkennis is het een 
kans om zelf iets te leren maken waarvoor je anders meer 
geld uitgeeft. Kom vrijblijvend eens langs. Inschrijven is 
niet nodig.

   Vrijdag 11 en 25 november, 2 en 16 december  
van 20 tot 23 uur

  Intergem. bib, vestiging Hemiksem, Heuvelstraat 111
   Gratis voor leden van de bib
   www.ivebica.bibliotheek.be

Digitaal bankieren en 
betalen
Wat zijn de voordelen van digitaal bankieren? Wat kan je 
er mee doen en waar moet je op letten? Is het wel veilig? 
Je krijgt ook uitleg over phishing en andere vormen van 
online fraude. Ook contactloos betalen via Payconiq en 
Itsme komen aan bod tijdens deze infosessie van Febelfin, 
de koepelorganisatie van de financiële sector. 

   Dinsdag 22 november van 19.30 tot 21.30 uur
   Intergem. Bib, vestiging hemiksem, heuvelstraat 111
   Gratis
 Inschrijven: www.ivebica.bibliotheek.be of in de bib

Leren programmeren 
met Coderdojo
19/11 en 17/12 van 14 tot 17 uur, bib Hemiksem, voor 
jongeren van 7 tot 18 jaar.
Gratis na inschrijving via https://www.eventbrite.co.uk/

Voorleessessies  
voor kinderen
- 16/11, 30/11, 7/12 en 21/12 van 15 tot 16 uur in bib 
Hemiksem, aansluitend knutselmoment.
- 23/11 en 14/12, van 14 tot 18 uur in bib Niel

Gratis na inschrijving: www.ivebica.bibliotheek.be  
of in de bib

Nieuwe online 
cursussen
 » Van Eyck, het Lam Gods en de schilderkunst
 » James Ensor
 » zelfleiderschap met Alexander Rinnooy Kan
 » succesvol leren: drie belangrijkste vragen

Gratis voor leden van de bib via  
www.onlinelerenmetdebib.be

Filmaanbod Cinébib
Via Mijn Bibliotheek-profiel stream je films op je eigen 
toestel, waar en wanneer je wil. Het aanbod bestaat 
uit documentaires van Docville, de strafste kortfilms 
van het Kortfilmfestival Leuven, de bijzonderste 
wereldcinema van Mooov filmfestival en de leukste 
kinder- en jongerenfilms van JEF. Het aanbod wordt 
wekelijks aangevuld met nieuwe titels. 
Alle info vind je op de website van IVEBICA.

Voorleesvertelling
Tijdens de voorleesweek komt een gekostumeerd verteller met spelattributen,  
muziekinstrumentjes en verkleedmateriaal leuke boekjes voorlezen in de bib.

   Woensdag 23 november van 14 tot 17 uur
   Intergem. bib, vestiging Niel, Emile Vanderveldelaan 30
   Gratis
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Culinair met nieuwe voedselpiramide
De voedingsdriehoek geeft aan welke voeding we veel, een beetje of zo weinig 
mogelijk op ons bord leggen. Je krijgt recepten en tips voor een evenwichtige, 
gezonde en lekkere voeding. Een aantal hapjes en een drankje staan voor je 
klaar. In samenwerking met Avansa.

   Dinsdag 29 november van 19 tot 21.30 uur
   Intergem. bib, vestiging Niel, Emile Vanderveldelaan 30
   5 euro
 Inschrijven: www.ivebica.bibliotheek.be of in de bib

Film De Sint: Ay Ramon!
Beleef de knotsgekke avonturen van het paard van 
Sinterklaas en zijn verzorger Ramon. Omdat het paard 
van Sinterklaas altijd zeeziek wordt, trekken ze samen 
over het land van Spanje naar Antwerpen. Tijdens de 
pauze is er een lekkere verrassing. Geschikt voor 5 tot 
12-jarigen.

   Woensdag 7 december van 14 tot 16 uur
   Intergem. bib, vestiging Niel, Emile 

Vanderveldelaan 30 
   Gratis
  Inschrijven: www.ivebica.bibliotheek.be  

of in de bib

Workshop
Culinair met thee
De wereld van de kwaliteitstheeën is eeuwenoud en even 
divers als wijn- en biersoorten. Wat gebeurt er wanneer 
je thee combineert met een hapje? Koekjes, chocolade en 
allerhande dessertjes lijken evident, al passen deze zeker 
niet bij elke thee. Wat als je met een hartig gerechtje 
werkt? In samenwerking met Avansa.

   Woensdag 14 december van 19.30 tot 22 uur
   Intergem. bib, vestiging Niel, Emile Vanderveldelaan 30 
   4 euro (inbegrepen thee-staaltjes)
 Inschrijven: www.ivebica.bibliotheek.be of in de bib

Leeskring
‘Wij en ik’ en  
‘De geheugenpolitie’
In de leeskring bespreken we uitgebreid alle 
aspecten van het boek: het verhaal, de personages, 
de schrijfstijl, … Je hoort interessante weetjes over 
de auteur en over het oorspronkelijke idee achter 
het boek. Lees mee en deel jouw ervaring met 
andere boekenliefhebbers.

In november staat het boek ‘Wij en ik’ van Saskia  
De Coster centraal en in december plaatsen we  
‘De geheugenpolitie’ van Yoko Ogawa in het 
voetlicht.

   Dinsdag 29 november en 20 december  
van 19.30 tot 22 uur

   Intergem. bibliotheek, vestiging Hemiksem, 
Heuvelstraat 111

   8 euro, 6 euro voor inwoners Hemiksem-
Schelle-Niel per sessie

  Tickets: www.ivebica.be, in de bib of 
cultuurdienst (Fabiolalaan 55 - Schelle)
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Workshop
Make-Up a la Gatsby
Sinds de film ‘The Great Gatsby’ zijn de jaren ’20 
helemaal terug. Deze workshop zoekt de make-up-
trends uit die tijd op zoals verlengde wenkbrauwen 
en smokey eyes. Een mix van onschuld en femme 
fatale. Deze zwoele en verleidelijke look past  
zowel bij het uitgaan als, in afgezwakte vorm,  
voor alledaags gebruik. 

De workshop draait niet alleen om leren,  
maar ook om samen beleven.

   Donderdag 1 december van 19.30 tot 22 uur
   Gemeentehuis Schelle, Fabiolalaan 55
   12 euro, 10 euro voor inwoners Hemiksem-

Schelle-Niel
  Tickets: www.ivebica.be, in de bib of 

cultuurdienst (Fabiolalaan 55 - Schelle)

Academie voor Muziek 
Woord en Dans

Lerarenconcert 
De leerkrachten van de Academie verwennen je met 
een smaakvol familieconcert in samenwerking met 
11.11.11. Ze brengen een muzikaal verhaal gebaseerd 
op het boek ‘Een melodie van ijzer en staal’. 

Een sprookje waarin de jonge Alexander een 
beeldschoon zigeunermeisje ontmoet en ontdekt 
dat hij een bijzondere gave heeft voor muziek.  
Een verhaal waarin liefde en muziek krachtiger 
blijken dan vooroordelen.

   Donderdag 10 november om 19 uur 
   Depot Deluxe, Nijverheidsstraat 27, Hemiksem
   5 euro, 3 euro voor - 12 jaar en  

gratis onder 6 jaar 
 Tickets: www.academiehsn.be

Sintconcert
Speciaal voor onze allerkleinsten nodigen we 
Sinterklaas uit om te luisteren en te kijken naar  
wat zij reeds kunnen. Wie weet brengt hij ook  
nog iets lekkers mee voor al die flinke kindjes!  
Je bent van harte welkom om mee te genieten  
van dit mooie concert.

   Zaterdag 3 december om 11 uur
   Depot Deluxe, Nijverheidsstraat 27, Hemiksem
   Gratis 
 Tickets: 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

Facebook-square  IVEBICA Hemiksem-Schelle-Niel
instagram  @ivebica_cultuurdienst

TIP

Schrijf via de website in op de 
nieuwsbrieven van de bib en 
de cultuurdienst en ontvang 
alle activiteiten in jouw 
mailbox!
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Van harte proficiat 

met jullie  
huwelijk

Dieter Landzaat en Nicky De Wilde
Tom Stalpaert en Caroline Bruyndoncx
Christophe Jacobs en Davia Claessens

Ruben Luyckx en Annelien Smets
Davy Pauwels en Debby Van Tongelen

met jullie gouden 
jubileum  

(50 jaar getrouwd)
Emmanuel Verhaert en Dorine Deyne

Pieter Danel en Simonne Talboom 
Freddy Van de Voorde en Rita Langhmans 

Walter Van Dyck en Christiane Cox 

met jullie diamanten 
jubileum  

(60 jaar getrouwd)
Frans Van Heurck en Christiane Gillet 
Pieter De Feijter en Constantia Deckers 
Marcel Dombret en Constantia Boen 

Jan Ceulemans en Agnes Michiels 

Van deze koppels uit augustus en september kregen we toelating tot publicatie.

Cursus smartphone of tablet 
Volwassenen die vroeger niet lang naar school gingen kunnen 
bij Ligo (Colonel Silvertopstraat 15 - Boom) terecht voor allerlei 
cursussen. Vanaf eind januari of februari 2023 (afhankelijk van wat 
je al kan) start de cursus smartphone of tablet voor beginners.

Twee keer per week leer je:
 » bellen en sms'en
 » werken met een aanraakscherm en digitale toetsenbord
 » websites bekijken en informatie zoeken op het internet
 » foto's nemen en verzenden
 » e-mails verzenden en ontvangen
 » een routeplanner gebruiken
 » nuttige apps installeren en gebruiken

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

Hulp bij intrafamiliaal geweld 
De vijf Rupelgemeenten en Aartselaar gaan samen de 
strijd tegen intrafamiliaal geweld aan. Bedoeling is een 
netwerk uit te bouwen om sneller en efficiënter delicten op 
te sporen en zowel slachtoffers als geweldplegers de juiste 
hulp te kunnen bieden. Belangrijke partners in dit project 
zijn de politie, het Family Justice Center en het CAW.

Er wordt ingezet op het versterken van mensen en het 
doorbreken van geweldpatronen en schuld-denken. 
Koppels krijgen ondersteuning om stressoorzaken van 
intrafamiliaal geweld beter te leren herkennen en te 
beheersen. In een laagdrempelig contactpunt kunnen 
plegers terecht met hun verhaal. 

Om geweld binnen de familiekring uit de taboesfeer te 
halen komt er ook een samenwerking met de bibliotheken 
en culturele centra om hierrond een aanbod uit te werken.

Wie te maken krijgt met intrafamiliaal geweld of zich 
zorgen maakt om een familielid of vriend,  
kan altijd terecht bij 1712, het CAW of de politie.
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Cadeaudagen 
Wereldwinkel
Op zoek naar unieke eerlijke eindejaarscadeautjes? 
Dan zijn de Cadeaudagen van de Wereldwinkel in 
de hal van het gemeentehuis van Schelle de ‘place 
to be’ op zaterdag 3 december van 13 tot 18 uur en 
op zondag 4 december van 10 tot 17 uur.

Wie een cadeautje met een eigen verhaal zoekt 
voor een lekkerbek heeft gegarandeerd succes met 
chocolade. Ook de fairtrade pralines smelten in 
de mond. Wijnliefhebbers doe je zeker een plezier 
met een tongstrelend flesje wijn in een mooie 
geschenkdoos. 

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

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

Vrijetijdstoelage
Wat?
Deze toelage verlaagt de financiële drempel tot 
sportbeoefening en jeugdactiviteiten.

Waarom?
Met de toelage kan je lidgeld of noodzakelijke 
materialen en uniformen bij een sportvereniging of 
jeugdwerkinitiatief betalen. Daarnaast kan je ze ook 
gebruiken om deel te nemen aan sportieve of jeugdige 
activiteiten van de dienst Vrije Tijd van Schelle.

Voor wie?
De toelage is enkel voor inwoners van Schelle en voor: 
 » personen die recht hebben op een verhoogde 

tegemoetkoming
 » personen die zorgen voor 1 of meerdere 

pleegkinderen
 » personen in budgetbegeleiding of 

schuldbemiddeling
 » personen met een leefloon.
 » asielzoekers.

Hoeveel?
De vrijetijdstoelage bedraagt 50% van het te  
betalen bedrag. Voor het lidgeld van een sport-  
of jeugdvereniging is er een maximumbedrag  
van 150 euro.

Hoe aanvragen?
Je vindt het reglement en het aanvraagformulier op  
www.schelle.be (bij subsidie - vrijetijdstoelage)

socialedienst@schelle.be – 03 871 98 30
vrijetijd@schelle.be - 03 870 35 21

Laureatenviering 
Floriade
Afgelopen zomer verzorgden de 300 deelnemers 
aan de 52ste editie van de Floriade hun voortuin of 
gevel prachtig met bloemen en groen. Zij ontvangen 
een persoonlijke uitnodiging voor de prijsuitreiking 
op 9 december in het gemeentehuis. 

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

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

www.igean.be/regenwatertonnen
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Sneeuwtelefoon
Deze winter staat de ‘sneeuwtelefoon’ opnieuw klaar voor 
inwoners die hulpbehoevend zijn door ouderdom, ziekte of 
een handicap en geen hulp kunnen inroepen van buren of 
familie om hun stoep sneeuwvrij te maken.

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

Medewerkers van de technische dienst komen op 
werkdagen langs om de sneeuw te ruimen. Zij maken  
een strook op het voetpad en een pad van de voordeur  
naar de stoep vrij. De vergoeding is drie euro per lopende 
meter en wordt gefactureerd via overschrijving.

Reglement en aanvraagformulier op www.schelle.be

Onthaal gemeentehuis - 03 871 98 30 

Winterse wandelingen 
en bezoeken
De herfst- en wintermaanden zijn ideaal om de 
Rupelstreek in een winters kleedje te ontdekken. 
Alle gratis wandelbrochures kan je nalezen op  
www.toerismerupelstreek.be.

De baksteennijverheid maakte de Rupelstreek tot 
wat ze vandaag is. Bezocht je al één van de drie 
steenbakkerijmusea die de Rupelstreek rijk is? 
Museum ‘t Geleeg, Brik Boom (EMABB) en museum 
Rupelklei kunnen in groep bezocht worden. 

info@toerismerupelstreek.be - 03 361 11 06

Zoek je een lokaal geschenk? 
Toerisme Rupelstreek stelt graag een streekmand op 
maat samen. Er is een mooi assortiment streekbieren, 
gin, honing en een Rupelsteentje (koekje). Stuk 
voor stuk heerlijke streekproducten die in een 
receptenboekje ook gecombineerd worden tot 
streeklekkers. 

Kom langs in het nieuwe kantoor in de Hoogstraat 27  
vlakbij de Grote Markt in Boom: 
 » 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)
 » 03 361 11 06
 » info@toerismerupelstreek.be

Ben je zelf producent en wil je graag in het assortiment 
aanwezig zijn? Contacteer dan Toerisme Rupelstreek 
voor alle info!

Regeling terugbetaling voor videoconsultatie  
met dokter
De kost van een videoconsultatie is sinds augustus 
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.

www.doktr.be



Op dinsdag 10 januari 2023
van 19 tot 21.30 uur
nodigt het College van Burgemeester en 
Schepenen je uit op de nieuwjaarsreceptie
voor het gemeentehuis aan de Fabiolalaan.

Een persoonlijke uitnodiging valt in december in 
de bus!

Plantdag  
Chiro Schelle
Zaterdag 26 november van 9.30 tot 17 uur 
organiseert Chiro Schelle een tweede plantdag 
om hun nieuwe terreinen te vergroenen.  
Als je mee wil komen planten, laat het dan 
weten via ikhelpmee@chiroschelle.be. 

Zwerfvuil of  
sluikstort melden
 » vul het meldingsformulier in  

op www.schelle.be
 » mail naar milieu@schelle.be 
 » bel tijdens de openingsuren van  

het gemeentehuis naar de milieudienst op  
03 871 98 52

 » geef een gevaarlijke situatie onmiddellijk 
door aan de politie op 101

Herdenking  
11 november
Het college van burgemeester en schepenen 
herdenkt op vrijdag 11 november de slachtoffers 
van beide wereldoorlogen. Iedereen is welkom 
om deel te nemen aan deze plechtigheid.

Om 11 uur start de gebedsdienst in de 
Heilige Familie Parochiekerk (Tolhuisstraat 
32). Aansluitend is er een optocht naar 
de gemeentelijke begraafplaats. Aan het 
monument van de oorlogsslachtoffers wordt 
om 12 uur een korte toespraak gehouden. 

Geen vuurwerk  
toegelaten
Volgens de federale regelgeving mag je geen 
vuurwerk afsteken zonder toelating van de 
burgemeester. Op vuurwerk afsteken zonder 
toelating staat een boete. Dit mag dus ook niet 
op oudejaarsavond en nieuwjaar.

Ophaling kerstbomen
donderdag 12 januari 2023 vanaf 7.30 uur
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NOVEMBER
Woensdag 9 november
Bloemschikken 
De Griene, 19.15 - 22 uur
Rebelle Schelle 
 03 887 38 83

Donderdag 10 november
Film: The last king of Scotland
PC De Mikman, 14 uur
OKRA
 03 334 74 31

Donderdag 10 november
Snoepersnamiddag
De Griene, Kattenberg 1, 14.30 uur
S-Plus
 0498 29 06 42

Vrijdag 11 november
geJHOS’t
GBS De Klim, 19.30 uur 
Jong HarmonieOrkest Schelle haalt 
alle instrumenten boven om het 
beste van zichzelf te geven met een 
gevarieerd programma. Muziek 
van eigen bodem, popmuziek van 
internationale sterren en filmmuziek 
… het komt allemaal aan bod.
Tickets 12 euro: 
www.harmonieschelle.be of aan de 
kassa in GBS De Klim

Zondag 13 november
Herfstontbijt
De Mikman, Tolhuisstraat 32, 9 uur,  
20 euro per persoon, kinderen 10 euro
Zaalcomité De Mikman 
Inschrijven voor 6/11: 
 parochiezaal.demikman@gmail.com
 0486 03 15 63

Dinsdag 15 november
Academie: Bach’s laatste reis
PC, Hoogstraat 19, Boom, 14 uur
OKRA

Donderdag 17 november 
Seniorenfeest
PC De Mikman, 14 uur
OKRA
 Inschrijven: 03 877 60 25

Vrijdag 18 november
Lady’s Night
De Griene, Kattenberg 1, drankje  
en hapje, shopping mogelijk  
( juwelen, verzorgingsproducten, 
kleding en decoratieve items)
Rebelle Schelle 
 Inschrijven voor 15/11: 0495 77 01 16

Maandag 21 november
Crea
PC De Mikman, 19.30 - 22 uur
Femma H. Familie
 03 887 86 22

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

Woensdag 23 november
Bloemschikken en creatief atelier 
juwelen
De Griene, Kattenberg 1, 19.15 - 22 uur
Rebelle Schelle 
 03 887 38 83

Woensdag 23 november
Winterwandeling 
De Schorre, 10 uur
Femma Schelle Sint-Petrus en Paulus
 0479 34 89 93

Donderdag 24 november
Bingo
De Griene, Kattenberg 1, 14.30 uur
S-Plus
 0498 29 06 42

Donderdag 24 november
Stadsbezoek Jodenkwartier (8 uur)
OKRA
 03 334 74 31

Zaterdag 26 november
Wereldrestaurant 11.11.11
PC De Mikman
 stan.scholiers@skynet.be
 0495 71 04 98

Zaterdag 26 november
Sneeuwklasdiner t.v.v. de 
sneeuwklassen 
Vanaf 18.30 uur
GBS De Klim

Zondag 27 november
Pannenkoekenfestijn t.v.v. de 
sneeuwklassen
14 - 18 uur
GBS De Klim

Vredestocht
Zondag 20 november om 
17.30 uur start de jaarlijkse 
vredestocht van Chiro Schelle. 
Je bent welkom op het 
Chiroplein met een lichtje om 
mee te wandelen. De route 
houdt halt op het kerkhof 
om de overledenen van de 
wereldoorlogen te herdenken. 
Ook de vrede vieren we 
met lampionnen en fakkels 
als symbool. Nadien is er 
hartverwarmende glühwein 
en chocomelk.

DECEMBER
Donderdag 1 december
Fietstocht Vogelrijk Rivierenland  
(40 km)
Vertrek parking Tolhuis (Rupeldijk) 
9.30 uur
  Inschrijven:  

info@natuurpuntrupelstreek.be

Vrijdag 2 december
Jaarfeest
PC De Mikman, 19 uur
Femma H. Familie
 Inschrijven: 0486 23 67 76

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

Zondag 4 december
Kerstmarkt 
Abdij Hemiksem, 14 - 18 uur
Rebelle Schelle

in Schelle
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Woensdag 7 december
Bloemschikken en creatief atelier 
De Griene, Kattenberg 1, 19.15 - 22 uur
Rebelle Schelle 
 03 887 38 83

Donderdag 8 december
Sinterklaas bingo 
PC De Mikman, 14 uur
OKRA
 Inschrijven: 03 887 82 03

Donderdag 8 december
Koffiefestijn
De Griene, Kattenberg 1, 16.30 uur
S-Plus
 0498 29 06 42

Zaterdag 10 december
Boottocht op Rupel en Schelde
Vertrek veersteiger, einde 
Tolhuisstraat, Schelle om 10.30 uur
Inschrijven: stort 19 euro (volw.) of  
11 euro (-16 jarigen) op rekening  
BE70 0013 5986 4925 van Natuurpunt 
Rupelstreek met vermelding: 
Boottocht Rupel/Schelde,  
gsm-nummer en emailadres

Zaterdag 10 december
Kerstmarkt
De Griene, Kattenberg 1,  
van 11 tot 19 uur
Rebelle Schelle 

Dinsdag 13 december
Academie: Vertrouwen in de 
journalistiek
PC, Hoogstraat 19, Boom, 14 uur
OKRA

Woensdag 14 december
Bloemschikken en creatief atelier 
De Griene, Kattenberg 1, 19.15 - 22 uur
Rebelle Schelle 
 03 887 38 83

Vrijdag 16 december
Neuzeke Rood 
15.30 - 20 uur
GBS De Klim

Vrijdag 16 december
Kerstfeest (19 uur)
Femma Schelle Sint-Petrus en Paulus
 0486 29 16 20

Zondag 18 december
Afscheidskerstconcert Gloria Vocalis 
Met kinderkoor van Sint-Lutgardiss-
chool onder begeleiding van de school-

band ‘The Lizzy’s’ en Jan Hadermann 
(piano). Dirigent Lotte Van Havere.
Kerk St. Petrus en Paulus Schelle  
om 14 uur en 16.30 uur
Inkom: 8 euro, kinderen tot 18 jaar gratis
 Kaarten: walterhuyck@skynet.be

Zondag 18 december
Kerstmarkt 
Abdij Hemiksem, 14 - 18 uur
Rebelle Schelle

Maandag 19 december
Crea - kerststuk
PC De Mikman, 19.30 - 22 uur
Femma H. Familie
 0486 23 67 76

Dinsdag 20 december 
Kantklossen
PC De Mouterij, 13.30 - 16.30 uur  
en 19 - 22 uur
Kantschool Schelle
 03 887 00 03

Dinsdag 29 december
Kerstfeest
Feestmaal met optreden van  
De Dijlezangers
PC De Mikman, 14 uur
OKRA
 Inschrijven: 03 877 60 25

KlankKleur
Laat je onderdompelen 
in een fantastische 
totaalbeleving en trakteer 
je op muzikaal vuurwerk 
van de bovenste plank. 
Sporthal Scherpenstein wordt 
volledig omgebouwd tot een 
prachtige evenementenhal. 
Een minutieus uitgekiende 
lichtshow zet de fantastische 
muziek en het strakke decor 
kracht bij. De presentatie 
neemt ons op sleeptouw met 
prachtige verhalen en is de 
ideale muzikale reisgids voor 
een geweldige avond!

De 33ste editie van KlankKleur 
vindt plaats op vrijdag 6 en 
zaterdag 7 januari 2023. Je 
bent van harte welkom vanaf 
19 uur, het concert start om 20 
uur. Tickets via klankkleur.com

WTC De Beren: 1000 km  
Kom op tegen Kanker
Van 18 tot 21 mei 2023 neemt WTC De Beren - Team Monique deel aan 
‘De 1000 km van Kom op tegen Kanker’. In najaar 2022 en voorjaar 2023 
organiseren zij diverse activiteiten om het startbedrag van 5500 euro bij 
mekaar te sparen. Jouw steun is van harte welkom!

 
www.wtc-de-beren-schelle.be

Schrijven voor Amnesty International
Dinsdag 15 november ben je welkom om te schrijven in het gemeente-
huis tussen 18 en 19.30 uur (ingang Peperstraat). Een voorbeeldbrief, 
papier en postzegel liggen voor je klaar. Dinsdag 13 december is er een 
grote schrijfmarathon in de hal van het gemeente huis. Tussen 12 en 20 
uur kan iedereen een brief of kaartje(s) komen schrij ven. Er is dan geen 
schrijfavond op de derde dinsdagavond in december.

 
Maria Van Hoofstat 0474 29 60 90
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WEKELIJKSE
ACTIVITEITEN
Maandag
Tai Chi
14-28 november, 12 december
PC De Mouterij, 10.30 uur, 5 euro per les
Femma Schelle Sint-Petrus en Paulus
 0486 29 16 20

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
21 november en 5 december
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
1-8-15-22 november, 6-13-20 december
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

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

Woensdag
Dansen
10 (do) -16-23/11 en 7/12
Aartselaar, 19.30 uur
Femma H. Familie
 03 887 86 22

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 - 75 km - vertrek 9.30 uur
Comfort Beren - 70 km -  
vertrek 9.30 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 

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

in Schelle

Als gemeente willen we 
dicht bij onze inwoners, 
verenigingen en vrijwilligers 
staan. We willen werken 
aan een goed beleid voor 
verenigingen en hun leden/
vrijwilligers. Daarom doen we 
mee met de Nationale DOE-
meter, een onderzoek naar 
engagement, vrijwilligerswerk 
en verenigingen. Zo willen we 
te weten komen wat al goed 
gaat, maar ook wat er nog 
verbeterd kan worden en waar 
er nood aan is.

Hoe werkt het?
Deelnemen is eenvoudig. 
Scan de QR-code hieronder en 
doe tussen 15 november en 
15 december 
2022 mee aan 
het onderzoek. 
Deelname is 
anoniem.

www.bit.ly/doe-meter-schelle
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Gemeentehuis op afspraak
We werken zoveel mogelijk via mail, telefoon of het digitale 
loket op de website. Indien nodig kan je een afspraak 
maken 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: 1-11-12 november, 26 december 2022  
en 2 januari 2023

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
Woensdag 9 november, maandag 5 en donderdag 22 
december 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: 3-10-17-24 november, 1-8-15-22-29 december
Papier en karton: 28 november, 26 december
GFT+ en PMD: 10-25 november, 9-23 december
Textiel: 21 december
Grof vuil: 03 871 98 30 - onthaal@schelle.be

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

Recyclagepark 
Dinsdag en donderdag 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, vanaf 12 uur op 23 en 31 december 2022.

Gratis juridisch advies
In het gemeentehuis kan je terecht voor gratis 
juridisch advies van een advocaat op donderdag 10-
24 november en 8-29 december telkens van 19 tot 20 
uur. Je hoeft geen afspraak te maken. Ingang via de 
binnenplaats van het gemeentehuis (zijde Leopoldstraat).

Kinderopvang bij onthaalouders
KOBO (Kinderopvang Boom en Omstreken) voorziet 
kinderopvang in een huiselijke sfeer bij onthaalouders.  
Elke eerste dinsdag van de maand kan je bij hen, na 
afspraak, terecht in het gemeentehuis van Schelle  
tijdens hun zitavond van 18.30 tot 19.30 uur.
www.kinderopvangkobo.be

Openingsuren gemeentehuis
op afspraak

(ingang via Peperstraat 38)

Diensten 
telefonisch 
bereikbaar

Maandag 8.30 - 12 uur 8.30 - 12 uur
14 - 16 uur

Dinsdag 8.30 - 12 uur
18 - 19.30 uur

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

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

8.30 - 12 uur
14 - 16 uur

Donderdag 8.30 - 12 uur 8.30 -12 uur
14 - 16 uur

Vrijdag 8.30 - 12 uur 8.30 - 12 uur
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EINDEJAARSACTIE
SCHELLE

Tussen 26 november 2022 en 6 januari 2023 
kan je deelnemen aan de eindejaarsactie 
van de Handelsvereniging Schelle, de Lokale 
Ondernemersraad en het gemeentebestuur.

Verzamel loten bij jouw aankopen en steek 
ze in de box bij de deelnemende handelaars. 
In de prijzenpot zitten vier elektrische fietsen 
als hoofdprijs aangevuld met twee SMART-
televisies en geschenken van lokale handelaars. 
De deelnemende handelaars herken je aan de 
affiche in hun zaak.

De trekking van de winnaars vindt plaats op 
19 januari 2023. Slechts één lid van eenzelfde 
gezin of wonend op eenzelfde adres kan een 
prijs winnen. De winnaars worden persoonlijk 
verwittigd en bekendgemaakt via de 
communicatiekanalen van de gemeente.

Vanaf 15 november vind je alle deelnemende 
handelaars en het reglement van de 
eindejaarsactie op www.schelle.be!

Infosessies 
duurzaam bouwen en renoveren
Je woning energiezuiniger en comfortabeler maken klinkt aantrekkelijk, zeker met de huidige torenhoge 
energiekosten. Verzamel meer info op één van de geplande gratis energiefitsessies. Fluvius geeft je advies 
en praktische tips om duurzaam te bouwen of renoveren. 

Dinsdag 15 november: warmtepompen
Met een warmtepomp kun je tot driekwart van je warmte 
gratis uit de lucht, grond of water halen. Maar is je woning 
wel geschikt voor een warmtepomp? En hoe hou je het 
elektriciteitsverbruik binnen de perken. Welk type biedt de 
meeste voordelen? En welk warmteafgiftesysteem heb je 
nodig?

Dinsdag 22 november: zonnepanelen
Een fotovoltaïsche zonne-installatie of pv-installatie 
(zonnepanelen) blijft een interessante ecologische en 
economische investering. Je steekt heel wat op over de 
onderdelen en de werking van deze installatie. 

Je krijgt een antwoord op: Hoeveel brengen zonnepanelen 
mij op? Hoeveel panelen moet ik plaatsen? Zijn alle 
zonnepanelen kwalitatief even goed? Kan ik batterijen 
koppelen aan mijn installatie? Wat zegt de wet over 
zonnepanelen?

Dinsdag 31 januari 2023: energiebesparing

Dinsdag 7 februari 2023: duurzame mobiliteit

De sessies vinden plaats op het gemeentehuis  
van 19.30 tot 21 uur (minimum 10 deelnemers nodig).
Inschrijven: milieu@schelle.be


