
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

7
Klimaat
premies

11
Werken  
Fabiolalaan

21
Senioren
feest

Gemeentelijk infoblad • nr 189 
Januari   februari 2023  www.schelle.be

Lees op de laatste pagina meer over de plantdag in het voedselbos.



2

Een zalig en gelukkig nieuwjaar: moge doorheen 2023 
vrede meer kansen krijgen, hernieuwbare lokale energie 
in ieders bereik komen, tuinen en open ruimte 
veerkrachtiger worden om hitte en zware regenval op te 
vangen, armoede verzacht worden, solidariteit in warmte 
groeien, verplaatsingen veiliger worden en consumptie 
minder grondstoffen uitputten. Wetenschap en burgerzin 
 gesteund door een zeer sterk gezondheids en 
zorgsysteem  loodsten ons door de coronapandemie. 
Moge gezondheid in ruime mate ieders aandeel zijn. 
Een sterk, mooi en gezond 2023.

Verkeersknopen: meer respect en minder gevecht
De A12 vanuit Schelle bereiken, verloopt steeds via het 
grondgebied van een naburige gemeente. Primeert bij de 
buurgemeenten de eigen verkeersorganisatie dan heeft 
dit doorgaans minder goede effecten voor onze 
bewoners! Vaak gaat het om botsende belangen. Een 
alerte waakzaamheid is geboden.

Wegen afsluiten zodat dat het verkeer naar één 
verkeersader wordt afgeduwd, nl. de Steenwinkelstraat 
 is niet redelijk. Nog meer verkeer naar het zwartste punt 
van de A12/N 177, zelfs van de provincie sturen, 
 nl. BistLanglaarsesteenweg is weinig respectvol  
naar onze bewoners. 

Eenvoudige en snelle ingrepen lossen dit niet op. Een 
structureel veilige oplossing kan enkel komen van een 
ingrijpende herstructurering van A12/N177 en meer 
bepaald van het kruispunt BistLanglaarsesteenweg. 
Hopelijk lukken de ingenieurs hierin en komen hiervoor 
de nodige middelen vrij.

Aartselaar kondigde aan de Koekoekstraat ter hoogte van 
de Wullebeek abrupt te knippen met de installatie van 
camera’s. In een hierop volgend constructief overleg werd 
afgesproken de tijd te nemen om een redelijk 
intergemeentelijk compromis uit te werken. Camera’s 
worden voorlopig niet geïnstalleerd. Duidelijk is wel: als 
Aartselaar de verkeersdoorstroming op haar grondgebied 
afremt en vermindert, verschuift de hinder naar Schelle!

Ruimte voor jeugd:  
van Buitenschoolse Kinderopvang tot Chiro
In november werd de nieuwe locatie voor onze 
Buitenschoolse Kinderopvang (BKO) in gebruik genomen: 
een eigentijds aantrekkelijk gebouw. Kinderen zijn alvast 
enthousiast. Het is een investering voor meerdere 
generaties van kinderen en met ruime opvangcapaciteit. 

Na een jarenlange vergunningsstrijd kan ChiroSchelle 
eindelijk de concrete voorbereidingen voor haar nieuwe 
huisvesting opstarten. Een stevig bouwproject staat te 
wachten. Een geweldige uitdaging, maar ook een unieke 
opportuniteit. Wij wensen hen een veel moed en alle 
succes toe. 

De huidige lokalen aan de Fabiolalaan zijn volledig 
uitgeleefd en veel te klein. De vestiging aan de Tuinlei 
biedt ruimte, een bijzonder mooi kader ... een unieke 
locatie voor onze jeugd, zowat de grootste chirogroep van 
Vlaanderen. Ons bestuur stelt een terrein van 1,5 ha ter 
beschikking samen met een financiële rugzak van 
500.000 euro. Investeren in jeugd is investeren in 
toekomst. 

Geen belastingverhoging
Meerdere grote investeringen staan gepland: 
herstructurering van de Fabiolalaan, de heraanleg van  
de Wullebeekstraat, de vernieuwing van de Clement 
Bolsenswijk alsook de Poortstraat, stuk voor stuk grote 
onthardingsprojecten. Naar schatting wordt er meer dan 
1,2 ha onthard. Er wordt verder ingezet op de bouw van 
een nieuwe, uitgebreide sporthal. 

De uitdaging ligt voor om deze grote projectenvanen
voordetoekomst te realiseren zonder 
belastingverhoging. De voorbije jaren daalde de 
personenbelasting tot 6% (de laagste van Vlaanderen). 
Deze lage aanslagvoet blijft behouden. Ook de onroerende 
voorheffing wijzigt niet. In tijden van sterke inflatie en erg 
stijgende lonen is dit geen evidentie.

“
Beste  

Schellenaar
”

VO O R W O O R D
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Vergroening zet zich stevig verder door
De groendienst verricht schitterend werk met de verdere 
uitbreiding van ons groenpatrimonium. Je zag hen al 
bezig in de Tuinlei, Lazernijweg, Acacialaan, 
Molenberglei,... en samen met vrijwilligers op het nieuwe 
Chiroplein in de Tuinlei, het Voedselbos naast de 
volkstuin. 

Op het programma staat nog o.m. uitbreiding van het 
geboortebos, een 5000 m2 bos aan het Berrenheibos. 
Ondertussen lopen de besprekingen om naar het 
plantseizoen 20232024 het Berrenheibos uit te breiden 
met 7 ha bos. Vergroenen creëert toekomst.

Vanaf het voorjaar 2023 start de uitrol van de 
zonnepanelen op de sociale huurwoningen in onze 
gemeente. De voorlaatste fase van dakisolatie voor deze 
woningen is bezig, een investering van circa 2 miljoen 
euro.

Verenigingen en feesten versterken samenhang
We zijn verheugd dat we op dinsdag 10 januari opnieuw 
aan het gemeentehuis een nieuwjaarsreceptie voor onze 
bewoners kunnen inrichten. 

We hopen dat in 2023 onze verenigingen ook terug op 
volle kracht hun activiteiten kunnen ontplooien. Zo kon 
Klankkleur alvast het jaar muzikaal starten en kijken we 
uit naar vele andere activiteiten.

Rob Mennes
Uw burgemeester
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contacteer het onthaal van het 
gemeentehuis op 03 871 98 30. 
Jouw melding gaat naar de juiste dienst 
voor opvolging.
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Gezocht: monitoren
De dienst Vrije Tijd zoekt monitoren om uitstappen, 
activiteiten en kampen tijdens de schoolvakanties te 
begeleiden. Help je graag mee? 
Bezorg dan je gegevens aan de dienst Vrije Tijd.

vrijetijd@schelle.be

Je wil meer weten?
Schrijf je dan in voor een wekelijkse 
online infosessie via https://infosessie.
samenlevingsdienst.be/ of via tel. 
0486 937 058.

www.samenlevingsdienst.be
vrijetijd@schelle.be

Hier studeert men …
Als student uit Schelle ben je tot en met 27 januari 
welkom op het gemeentehuis om jouw examens 
voor te bereiden. Op weekdagen kan je een stille 
studeerplek reserveren van 8.30 tot 16 uur, op 
vrijdag tot 12 uur.

Inschrijvingsformulier via www.schelle.be

Voor het eerst naar 
school!
Alle kleuter en lagere scholen in Schelle, 
Niel en Hemiksem werken met één centraal 
aanmeldingssysteem. Zo schrijf je makkelijk jouw 
kind in voor schooljaar 20232024.

In januari krijgen alle ouders met kinderen geboren 
in 2021 een brochure in de bus. Daarin staat in vijf 
stappen hoe het digitaal aanmeldingssysteem 
werkt. Raadpleeg de website van de scholen of 
neem contact met hen op voor extra informatie. 
Afhankelijk van de scholen zijn er infomomenten, 
opendeurdagen of rondleidingen. Zo beslis je 
over de scholen van jouw voorkeur en gaat het 
inschrijven eens zo vlot.

website schelle.aanmelden.in

Infomoment
Maandag 6 februari om 19.30 uur op het 
gemeentehuis van Schelle

Samenlevingsdienst voor jongeren

STAP 1 
Je kiest zelf een project
Cultuur, duurzame 
ontwikkeling, hulpverlening, 
onderwijs en sport. Dat zijn de 
grote sectoren waaruit jij zelf 
een project kiest waaraan je 
wil deelnemen.

STAP 2
Je zet je zes maanden in 
Zes maanden werk je mee aan 
je keuzeproject. Dat houdt in: 
drie tot vier dagen per week je 
inzetten voor je project en een 
keer per week een vorming in 
groep volgen. Je krijgt hiervoor 
een vrijwilligersvergoeding. 

STAP 3
Je doet een pak ervaring op
Dankzij je project, de 
verschillende vormingen en de 
talrijke groepsactiviteiten leer 
je heel wat mensen kennen 
met een diverse achtergrond. 

Wil je binnen je organisatie/vzw ook jongeren de kans geven om een 
Samenlevingsdienst te doen gedurende 6 maanden en 28 uur per week? 
Hiermee geef je een jongere de kans zich nuttig te maken. Tegelijkertijd zorg 
je voor een nieuwe dynamiek voor jullie activiteiten. Een winwin situatie! 

 jeroen.weckhuysen@samenlevingsdienst.be
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Paas en zomerkampen
Eind januari ontvangen leerlingen in de Schelse 
basisscholen de brochure met het kampaanbod 
voor de paas en zomervakantie. Voor kinderen 
geboren tussen 2008 en 2019 is er een gevarieerd 
aanbod in Schelle, Hemiksem, Rumst en Willebroek.

In de paasvakantie kan je deelnemen aan thema’s 
als de wereld rond, omnisport, superhelden en 
explore. De beroepenweek, acteren, wetenschappen, 
speurneuzen en onderwaterwereld staan op het 
programma in juli. De kampthema’s in augustus 
zijn o.a. dieren, acteren, sport, darts, cowboys en 
indianen.

Vanaf eind januari te ontdekken en inschrijven op 
www.schelle.be  vrijetijd@schelle.be  03 870 35 21

STEMacademie
Woensdag 15 maart start een nieuwe STEMreeks 
voor leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar. In 
het thema ‘Een wereld vol verbindingen’ staan 
tandwielen, schakels, netwerken, verbindingen en 
ecosystemen centraal.

De jongeren zoeken op een leuke manier 
antwoorden voor problemen door wetenschappen, 
techniek, engineering en wiskunde toe te passen. 
We beloven zeven boeiende woensdagnamiddagen 
op het gemeentehuis van Schelle!

STEM on the road (Science, Technology, Engineering 
& Mathematics) is een project van de AP 
Hogeschool, de Hogere Zeevaartschool, de Karel De 
Grote Hogeschool en de Universiteit Antwerpen.  
Zij slaan de handen in elkaar om een kwaliteitsvolle 
STEMacademie naar Schelle te brengen.

Vanaf 15 januari ontdek je alle info op www.schelle.be.
Stuur een mail met vermelding STEMacademie 
naar onthaal@schelle.be en je ontvangt de info op 
jouw mailadres.

Zwem en omnisportkamp 
krokusvakantie
Is jouw kind een echte waterrat of wil het graag leren 
zwemmen? Schrijf dan in voor dit kamp met een leuke 
mix van zwemmen en omnisport. Alle kinderen zonder 
watervrees en die maximum 25 meter kunnen zwemmen 
zijn welkom. Voor kinderen zonder watervrees maar nog 
niet kunnen zwemmen, bepaalt hun leercurve of ze na een 
week 25 meter kunnen zwemmen. Er is dus geen garantie.

 » 20 t.e.m. 24 februari van 9 tot 16 uur  
(opvang: 89 uur en 1616.30 uur)

 » 105 euro (inwoner regio)  130 euro (nietinwoner regio) 
voor 5 dagen

 » geboortejaar 2013 t.e.m. 2017
 » intergemeentelijk zwembad DOK3, Kleistraat 204, 

Aartselaar
 » winschrijven: via het online systeem iActive Schelle 

https://www.schelle.be/inschrijven/

Middagslaapje 
kleuters in opvang
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.

De kleuters worden 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
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Koffiecapsules mogen 
eindelijk bij het PMD
Goed nieuws want vanaf 1 januari 2023 kan je ook plastic 
en metalen drankcapsules sorteren in de blauwe PMD
zak. Dit was tot nu toe nog niet mogelijk omdat het 
(koffie)gruis in de capsules de andere afvalsoorten op 
de sorteerlijn vervuilde. Door een aanpassing van de 
sorteerlijn kan dit nu wel. Dat is alweer minder afval dat je 
in de restafvalzak moet gooien!

Voor een goede recyclage is het aangeraden om de volledig 
bedekkende folies van flessen te verwijderen. Zo gooi je 
de folie en de fles apart van elkaar in de PMDzak. Omdat 
de bedekkende folie en de fles van andere materialen zijn 
gemaakt kunnen ze anders niet gerecycleerd worden.

Afvalkalender 2023 
Half december viel de afvalkalender voor 2023 in 
je brievenbus met de standaard en uitzonderlijke 
ophalingen bv. ter vervanging van feestdagen.

Op www.schelle.be staat een digitale versie van de 
afvalkalender in de rubriek ‘wonen en milieu’. Op 
het onthaal van het gemeentehuis haal je een extra 
papieren exemplaar af. 

Vragen rond afval?
Werd jouw PMD of papier niet opgehaald? Is je 
groenbak niet leeggemaakt? Contacteer dan de 
klantendienst van Igean. Zo krijg je rechtstreeks 
meer info en opvolging.
 » telefonisch via het gratis nummer 0800 1 46 46 

elke werkdag tussen 8 en 18 uur
 » online via www.igean.be/afvalvraag

Voor vragen rond restafval neem je contact op met 
de gemeentelijke milieudienst. Zij bezorgen jouw 
vraag aan de ophalers:
 » telefonisch op 03 871 98 52 elke werkdag tussen 

8.30 en 12 uur en van 14 tot 16 uur
 » per mail naar milieu@schelle.be

Recycle!
Download snel 
de gratis app

Het Groene Punt-logo op een verpakking gee  aan dat de fabrikant van het 
product een b� drage betaalt voor het inzamelen, sorteren en recycleren van 
verpakkingsafval. Het zegt niets over de recycleerbaarheid van het product of 
z’n verpakking en is dus geen sorteerinstructie.

Meer info over de selectieve inzameling, 
sorteren en  recycleren: 
www.fostplus.be

Huis-aan-huisinzameling of via recyclagepark

Huis-aan-huisinzameling in de PMD-zak

In de glasbollen werpen of via recyclageparkGlas

Papier-Karton

PMD

Plastic folie verw� deren 
van  t� dschri en
Samenbinden met 
natuurkoord of 
verzamelen in een 
stevige kartonnen doos

  Vuil papier en karton
  Behangpapier
  Cellofaanpapier 

en  aluminiumfolie 
en -zakjes

Scheiden van wit glas en 
gekleurd glas
Volledig leeg
Hittebestendig glas 
(bv. ovenschotels)
Alle types van lampen

Deksels of doppen
Porselein en keramiek, 
 recipiënten in  terracotta
Opaalglas en  kristalglas
Vlak glas zoals ramen 
en spiegels

NIET TOEGELATEN

NIET TOEGELATEN

Meer info over de selectieve inzameling, 

NIET TOEGELATENNIET TOEGELATENNIET TOEGELATENNIET TOEGELATENNIET TOEGELATEN

NIET TOEGELATEN OPGELET!METALEN VERPAKKINGEN

DRANKKARTONS

PLASTIC VERPAKKINGEN

Flesssen

  Steek de verpakkin-
gen niet in elkaar en 
stop ze niet samen in 
een  dichtgeknoopte 
zak.

  Niets vastmaken 
aan de buitenkant.

Flacons

Drankcapsules

METALEN VERPAKKINGEN

RANKKARTONSDRANKKARTONSDRANKKARTONSRANKKARTONS

Regels voor een goede recyclage

Giet of schraap 
� essen of andere 
verpakkingen 
goed leeg.

Duw plastic � essen 
plat, zet de dop erop 
en win plaats in de zak.

  Verpakkingen bestaande uit een mix van
materialen    (bv. een laag plastic folie en een laag 
aluminium-folie) die niet van elkaar kunnen 
gescheiden worden, zoals sommige drankzakjes,
zakjes fruitmoes of natte dierenvoeding, …

  Verpakkingen met kindveilige dop

  Verpakkingen met  minstens 
een van deze pictogrammen

  Verpakkingen van motorolie en smeermiddelen, van 
pesticiden, van l� m, van verf en vernis, siliconenkits

  Verpakkingen met een grotere inhoud dan 8 liter

  Piepschuim

  Andere voorwerpen

laag plastic folie en een laag 

gescheiden worden, zoals sommige drankzakjes,gescheiden worden, zoals sommige drankzakjes,
natte dierenvoeding, …

gescheiden worden, zoals sommige drankzakjes,

Verpakkingen met een grotere inhoud dan 8 liter

Andere voorwerpen

Verw� der de plastic 
folie van schaaltjes 
en gooi ze los van 

Trek volledig 
bedekkende folies 
van de � es en gooi 
ze los van elkaar 
in de blauwe zak.

elkaar in de zak.

Schaaltjes, vlootjes 
en bakjes

FlesssenFlesssen Folies, zakken en zakjesFolies, zakken en zakjes

Potjes en tubesPotjes en tubes

TIP: op de afvalkalender ontdek je alle regels

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 niethoutig, 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. Igean voert daarom controles uit op de 
inhoud van het GFTafval. Check dus nog eens goed op de 
afvalkalender wat wel en niet bij het gftafval kan.

Wist je dat 
 … je via de gratis Recycle! app op jouw 
smartphone een digitale ophaalkalender op zak 
hebt? Je ontvangt de dag vóór en de ochtend 
van de ophaling een melding! Zo mis je geen 
enkele ophaalronde meer. In de app vind je ook 
meer informatie over de openingsuren van het 
recyclagepark en alle sorteerregels. 
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Elke boom telt!
Schelle ondertekende in maart 2020 samen met 95 andere gemeenten het “Bomencharter Vlaanderen.” 
Daarmee engageerden we ons om tussen 2019 en 2024 ongeveer 25.000 nieuwe bomen te planten op 
ons grondgebied. Want bomen zijn een aangename en efficiënte manier om de klimaatopwarming en 
luchtkwaliteit onder controle te houden.

De teller blijft ondertussen verder draaien. In het 
najaar 2022 kregen nieuwe bomen een plekje in de 
Capucienendreef, op de nieuwe Chiroterreinen aan de 
Tuinlei en in het voedselbos achter volkstuin Aerdborg.  
 
Ook in het voorjaar van 2023 wordt nog 0,5 hectare 
aangeplant in het Berrenheibos. 

Ook in jouw (voor)tuin
Omdat elke boom telt, vragen we onze inwoners, 
verenigingen en bedrijven om ook een boom aan te 
planten in de (voor)tuin. Via onze website (zoek op 
bomencharter) kan je doorgeven hoeveel bomen je hebt 
aangeplant sinds januari 2019. Zo houden we de stand 
van nieuwe aanplantingen bij.

Ken je een plek op openbaar domein waar nog een boom past?  
Laat het ons weten via mail naar milieu@schelle.be of 03 871 98 52.

Klimaatpremies op een rij
 » thuiscomposteren voor verwerking van tuin en 

groenafval: 
• compostvat via recyclagepark (35 euro) of zelf 

aankopen (10% van aankoopprijs met max. 15 euro)
• compostbak via recyclagepark (50 euro) of zelf 

aankopen (20% van aankoopprijs met max. 30 euro)
• mulcher en verhakselaar (10% van aankoopprijs met 

max. 100 euro) 
• 2 euro per kip met max. van 10 euro of 4 euro per raskip 

met max. 20 euro

 » geveltuin: een beplant gedeelte tegen gevel van 
gebouw, vrijstaande muur, … inclusief afboording en 
aansluitend aan het voetpad. Mogelijke vormen zijn 
klimplanten direct op de gevel of geleid langs een 
klimhulp, leibomen en andere planten aangeplant in 
een strook aansluitend aan de gevel. Ook plantenbakken 
die tegen de gevel geplaatst worden vallen hieronder. 

 
De subsidie bedraagt 20 euro per plant met een max. van 
80 euro per aanvrager/ adres.

 » groendak
• 15 euro per m2 voor sedumdaken met max. 300 euro
• 30 euro per m2 voor natuurdaken met max. 400 euro

Maximaal wordt de reële kost vergoed. Per wooneenheid 
die direct onder het dak ligt, als het om een appartements
gebouw gaat, krijg je voor maximum 65 m2 een premie.

 » aanplanten inheemse of streekeigen hoogstammige 
bomen: premie van 10 euro per boom met max. 80 euro 
per woning, school of vereniging

 » kleine landschapselementen: voor aanplant bomenrij 
(minstens 10 knotbomen) subsidie van 3 euro per stuk. 
Voor knotten van knotbomenrij ontvang je een premie 
van 13 euro per boom. Lees wel de voorwaarden voor 
plantafstand!

 » zwaluwnesten: 15 tot 35 euro per jaar, afhankelijk van 
het aantal bewoonde nesten

 » herbruikbare luiers (aankoop of huur pakket):  
50% van factuurbedrag met max. 200 euro

Info rond voorwaarden en aanvraag vind je op www.schelle.be (zoek bij milieu en afval naar 
bekendmakingen subsidies) milieu@schelle.be – 03 871 98 52

Nieuw in 2023
 » ontharden en vergroenen (voor-)tuinen 

• gazon ter vervanging van verharding: 5 euro/m2
• beplanting ter vervanging van verharding:  

15 euro/m2

De subsidie bedraagt maximum 300 euro.

Aankoop regenwaterton: 
• 50% van factuurbedrag met max. van 30 euro per adres
Via IGEAN kan je een regenton aankopen van goede 
kwaliteit aan een voordelige prijs. 

www.igean.be/regenwatertonnen
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W O N E N

Infosessies energiebesparing en duurzame mobiliteit

Gratis diefstalpreventie
Eén zwakke plek en vijf minuten: meer hebben inbrekers 
niet nodig om je woning te betreden, spullen mee te 
graaien en te vluchten.  Wil je dit liever vermijden? Laat 
dan een diefstalpreventieadviseur naar je woning kijken. 

Die geeft handige tips zodat je niets over het hoofd ziet, je 
woning een pak veiliger wordt en jij een pak geruster bent. 
Maak nu een gratis afspraak en mail jouw naam en het 
adres van de woning naar pz.rupel@police.belgium.eu.

Hoe gaan we wonen, 
werken en leven op een 
beperkte ruimte?
De provincie Antwerpen wil het ruimtegebruik op 
haar grondgebied herdefiniëren en maakt daarom het 
Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen op.

Tijdens het openbaar onderzoek tot en met 15 maart kan  
je het ontwerp inkijken op elk gemeentehuis.  
Reageren doe je schriftelijk aan de deputatie van de 
provincie Antwerpen. Alle info vind je op  
www.provincieantwerpen.be/BeleidsplanRuimte.

EnergieK loket
Wil je je energiefactuur verlagen? 
Staan er renovatiewerken op de planning?
Op welke premies heb je recht? 
Isoleren, hoe begin je eraan?

Bij het EnergieK loket kan je terecht voor gratis 
energie en renovatieadvies. De medewerkers 
geven onafhankelijk advies en begeleiding op maat. 
Samen bekijken jullie welke technieken en normen 
geschikt zijn voor jouw bouw of renovatieproject.
Twee keer per maand kan je op dinsdag tussen 9 en 
12 uur terecht in het gemeentehuis van Schelle.  

Maak online je afspraak via www.igean.be/
energiekloket. Je kan elke werkdag tussen 8.30 en  
16 uur ook telefonisch terecht op 03 350 08 08 of 
mail je vragen naar energie@igean.be

TIP: Bezoek een infomoment  

 » vrijdag 20 januari in het Provinciehuis in 
Antwerpen

 » maandag 23 januari  in het Congrescentrum De 
Schorre in Boom

 » donderdag 26 januari in De Warande in Turnhout  
 
Tussen 16.30 en 21 uur kan je vragen stellen aan 
de projectleiders. Om 17 en 20 uur is er een lezing 
over het ontwerpBeleidsplan Ruimte.

Interesse in autodelen? Geef je gegevens dan door aan onze milieudienst. Zij bundelen dit en bekijken welke 
mogelijkheden er zijn voor onze gemeente.

Kocht je een energieverslindende woning?
Check of je in aanmerking komt voor een 
gratis begeleiding van een renovatiecoach! 
Het EnergieK loket helpt je graag op weg.

Dinsdag 31 januari: snelle energiebesparing
Wil je zonder moeite en zonder grote investeringen 
honderden euro’s per jaar besparen op jouw 
energiefactuur? 

In anderhalf uur geeft een energiespecialist jou 
praktische info over het energieverbruik van 
huishoudtoestellen, verwarming, verlichting, het 
capaciteitstarief en de digitale meter. 

Dinsdag 7 februari: duurzame mobiliteit
Staat je fiets stof te vergaren? Ben je nog niet 
helemaal mee met de nieuwe mobipunten?  
Vind je autodelen een cool concept, maar weet je 
niet zeker of het iets voor jou is?
Je ontdekt welke alternatieven er zijn voor de auto, 
krijgt uitleg over mobipunten en duurzaam vervoer 
en een lijst met superhandige apps en websites om 
bv. veilige fietsroutes te plannen.

Deze sessies vinden plaats op het gemeentehuis, Fabiolalaan 55, van 19.30 tot 21 uur (minimum 10 deelnemers nodig).
Inschrijven verplicht: milieu@schelle.be  03 871 98 52
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65 
geboorten

28 
huwelijken

62 
nationaliteiten

 
personen verhuisden  

naar Schelle

 
bezoekers 

buitenspeeldag

 
afnemers van warme 

maaltijden

G E M E E N T E  I N  C I J F E R S

Onze gemeente
in 2022 … enkele cijfers

429

860
vuilbakjes elke week 

leeggemaakt door 
technische dienst

230

37

 
Schellenaren verhuisden 

naar een andere gemeente

426

klanten gezinszorg en 
poetsdiensten

87

goedgekeurde 
aanvragen inname 
openbaar domein  

via Eagle.be

560

deelnemers 
scholenveldloop

622

 volgers op Facebook

2663 
Schelse gezinnen op Hoplr

32,7% 

medewerkers gemeente, 
OCMW en AGB Fluctus

104

zout in voorraad om een 
winterprik te kunnen 

bestrijden

75 ton 

nieuw aangeworven 
medewerkers

11

Bealert inschrijvingen

1302 

groenafval per week 
afgevoerd in snoeiperiode 

najaar 

25 ton 
deelnemers 

zomerkampen

290

Deze cijfers werden afgesloten op 15/12/22.
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M O B I L I T E I T

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

Volgens het politiereglement moet je het voetpad en 
fietspad aan jouw woning sneeuwvrij maken. Lukt het je 
niet omwille van ziekte, handicap of leeftijd? Registreer 
je dan via het onthaal van het gemeentehuis voor de 
‘sneeuwtelefoon’. 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 op werkdagen van  
8.30 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur

Elektrische deelfietsen ook in Schelle! 
Waar is een ophaalpunt?
 » Fabiolalaan/rotonde richting Niel in de fietsenstalling 

naast bushalte ‘Tolhuisstraat’
 » Kerk Schelle t.h.v. Leopoldstraat 1 in de fietsenstalling 

Van daaruit leen je een fiets en verplaats je je vlot 
binnen en buiten Schelle, van Boom naar Antwerpen tot 
Wuustwezel. Met de NMBS bekijken we nog een mogelijke 
ophaalplaats aan het station.

Hoe werkt het?
1. Download de Donkey Republicapp. 
2. Check in de app waar er een ophaalplaats is en betaal 

via de app voor de huur.
3. Maak via de bluetooth op je smartphone verbinding 

met het slot van de fiets om deze te ontgrendelen of 
terug te vergrendelen. 

4. Maak je een leuke stop onderweg? Dan kan je de fiets 
via je telefoon sluiten en weer openen. 

5. Na je fietstocht breng je de fiets terug naar een locatie 
van je keuze en beëindig je de huur in de app. 

Hoeveel kost een rit? 
Met één account kan je één of meerdere fietsen huren
 » enkele rit (30 minuten) kost 3 euro 
 » maandabonnement (max. 40 verplaatsingen) kost  

72 euro (1,80 euro per rit) 
 » jaarabonnement (max. 400 ritten) kost 600 euro  

(1,50 euro per rit)

www.donkey.bike

Copyright: HYE NV

De fiets en wandelbrug die de dorpskern van 
Schelle met de SintBernardusabdij van Hemiksem 
verbindt, ligt sinds eind november op zijn plaats. 
Dankzij de brug nemen we een stukje van de vroegere 
scheepswerf Jacobs en Zoon opnieuw in gebruik. Het 
bruggenhoofd steunt namelijk op de betonnen sokkel 
van de scheepswerfkraan die daar vroeger stond. Dit 
stukje Schels erfgoed sluit aan op het wandel en 
fietspad langsheen de Vliet. Onder voorbehoud van de 
weersomstandigheden is de brug klaar voor gebruik 
tegen april 2023.
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O P E N B A R E  W E R K E N  –  FA B I O L A L A A N 

Schelle wordt meer klimaatrobuust
Het gemeentebestuur, rioolbeheerder Pidpa en Aquafin nv plannen de komende jaren ingrijpende werken 
aan de Fabiolalaan. Deze starten vanaf de Vliet tot voorbij de rotonde richting Niel, alsook in meerdere 
aangrenzende straten zoals de wijk rond Guido Gezelleplaats, Stormsstraat, Leopoldstraat, De Keyserstraat 
en het stukje Peperstraat ter hoogte van het gemeentehuis. Ontharden, vergroenen en waterbuffering staan 
hierbij centraal.

De bestaande rioleringen in heel wat 
straten zijn verouderd. Ze worden 
vervangen door een gescheiden 
rioolstelsel voor een afzonderlijke 
afvoer van het afvalwater en 
regenwater. Zo vloeit het regenwater 
niet langer nodeloos mee naar de 
rioolwaterzuiveringsinstallatie, 
maar wordt het afgevoerd naar de 
oppervlaktewateren van de Grote 
Struisbeek en uiteindelijk de Schelde.

Spons voor het water
Het riolerings en grachtennetwerk 
beschermt onze gemeente beter 
tegen de klimaatveranderingen. 
Enerzijds moeten de werken 
behoeden voor wateroverlast en 
anderzijds dienen deze te anticiperen 
op lange periodes van hitte en 
droogte. Door ruimte te voorzien voor 
de opvang van regenwater wordt 
dit vertraagd afgevoerd en kan het 
infiltreren in de bodem. Zo groeit de 
Fabiolalaan uit tot een buffer voor 
drogere dagen. 

De geplande groenblauwe zones in 
en om de Fabiolalaan werken als een 
spons die overstromingen voorkomt 

bij hevige neerslag. Deze “spons” 
legt een buffer van grondwater aan 
zodat we droogteperiodes kunnen 
overbruggen. De waterketen wordt 
beter gereguleerd en heeft een 
positieve invloed op hittestress. Het 
water vloeit minder snel weg en het 
grondwaterpeil stijgt. Bovendien is 
er verkoeling aan het wateroppervlak 
en door verneveling. De groenblauwe 
netwerken zijn een aangename 
omgeving tijdens hittegolven.

Ontharden en vergroenen
Deze werken gebruik we om diverse 
straten opnieuw in te richten en 
bijkomend te vergroenen door 
het verminderen van onnuttige 
verhardingen. Ontharden gaat hand 
in hand met het creëren van meer 
open ruimte en vergroening. Zo 
verhoogt de leefkwaliteit.

Bovendien absorbeert verharding 
warmte en straalt die dan terug 
uit waardoor de temperatuur sterk 
verhoogt in verharde omgevingen. 
Ontharding en meer groen 
verminderen het hitteeilandeffect. 
In totaal wordt er zo’n 8000m2 

onthard! Ook bij de aanleg van de 
parkeerplaatsen kiezen we voor 
halfverharding zoals grastegels.

Verkeersveiligheid
Daarnaast zet de herinrichting in 
op een duurzame mobiliteit en een 
verbetering van de verkeersveiligheid. 
Vooral de bocht aan de kerk werd 
grondig herdacht. Zo wordt het 
voor fietsers uit beide richtingen 
makkelijker en veiliger om van de 
dorpskern naar het nieuwe fietspad 
langs de Bovenvliet te rijden.

Met deze ingrijpende werken maken 
we van Schelle ook in de toekomst een 
aangename plaats om te wonen, te 
werken en te vertoeven!

Voorbeeld invulling Leopoldstraat  

De timing van deze werken staat nog niet volledig vast. De nutsmaatschappijen starten met voorbereidende 
werken vanaf voorjaar 2023. De werkelijke heraanleg van de zone is voorzien vanaf begin 2024 en neemt 
vermoedelijk twee jaar in beslag. 
Gedurende het traject worden verschillende infomomenten rond de werken voorzien voor alle belanghebbenden.
Vanaf 23 januari kan je op het mailadres fabiolalaan@schelle.be terecht met al jouw vragen.
Verder informeren we je via onze website, Facebookpagina en Hoplr.

Voorontwerp rotonde Fabiolalaan 
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Makerspace fabdij
De fabdij is een makerspace georganiseerd vanuit 
IVEBICA. In deze ontmoetingsruimte maak je kennis met 
lasersnijden, 3Dprinten, plotten, ... Voor mensen met 
enige computerkennis is het een kans om zelf iets te leren 
maken. Elk biblid kan vrijblijvend langskomen en alle 
toestellen gebruiken.

  Vrijdagen van 20 tot 22 uur (zie web voor data)
  Gratis voor leden van de bib

Tshirt ontwerpen  
(1015 jaar)
De jeugdboekenmaand heeft in 2023 als thema ‘geluk’. Toon 
waar jij gelukkig van wordt met een zelf ontworpen Tshirt. 
Je leert de snijplotter en drukpers kennen. Met het gratis 
programma Silhouette Maker maak je een tof ontwerp dat 
je op 15 maart op je tshirt kan persen. Breng een tshirt 
mee en laptop of gebruik er een van de bib.

  Woensdag 8 maart van 14.30 tot 16 uur
   5 euro

Houten juwelen maken 
met lasercutter (+15 jaar)
Je leert met het gratis programma Inkscape vormen en 
tekeningen maken die je met de lasercutter uit hout kan 
snijden. De stukjes hout bevestig je aan een hangertje of 
stekers om de juwelen af te maken. Je gaat naar huis met 
een zelfgemaakte hanger, broche of setje oorbellen.  
Breng een laptop mee of gebruik er een van de bib.

  Woensdag 15 februari van 19.30 tot 22.30 uur
   7 euro

Intergem. bib, vestiging Hemiksem, Heuvelstraat 111 - Inschrijven: www.ivebica.bibliotheek.be of in de bib

Workshop Poëzieweek  
(6-12 jaar)

De bib organiseert met Jeugd 
en Poëzie vzw een atelier voor 
kinderen van 6 tot 12 jaar. 
De deelnemers duiken in de 
dierenwereld. Ze schrijven een 
beestig gedicht en stempelen, 
tekenen, schrijven of printen hun 
eigen dierengedichtposter. Dat 

kunnen ze mee naar huis nemen of ze hangen hun werk 
uit in de bib en lezen het voor op 25 januari.

 Woensdag 18 januari van 14 tot 16 uur
 Intergem. bib, vestiging Hemiksem, Heuvelstraat 111
  2 euro
 Inschrijven: www.ivebica.bibliotheek.be of in de bib

Poëzieweek zoekt 
dichters
De bib in Hemiksem stelt tijdens de poëzieweek 
in januari werk van plaatselijke dichters tentoon. 
Op 25 januari kan je je werk ook voorlezen of laten 
voorlezen door o.a. actrice Veronique Puts.

Ben jij een dichter uit de Rupelstreek? Wil jij graag 
je werk etaleren? Stuur jouw teksten dan in voor 
16/1 via bibhemiksem@ivebica.be of 03 288 27 40.

  Woensdag 25 januari van 15 tot 16.30 uur
   Intergem. bib, vestiging Hemiksem, 
 Heuvelstraat 111
  Gratis na inschrijving 
 www.ivebica.bibliotheek.be of in de bib
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Lino print
Experimenteer en druk je eigen wenskaarten of maak 
een zelfgemaakt kunstwerkje.

  Dinsdag 7 februari van 19.30 tot 22 uur
  4 euro

Nettasje haken
Wie ecologisch wil shoppen, doet dit met een eigen 
gehaakt nettasje. Tijdens het eerste lesmoment leren 
we de bodem en de eerste rijen haken. Thuis werk je 
verder aan de tussenrijen. In het tweede lesmoment 
leer je je nettasje afwerken. Basiservaring in het haken 
is vereist.

 Dinsdag 7 maart en 25 april van 19.30 tot 22 uur
  4 euro
    Intergem. bib, vestiging Niel, 
 Emile Vanderveldelaan 30
   Inschrijven: www.ivebica.bibliotheek.be of in de bib

Quasipoëtische 
voorstelling
Een quasipoëtische totaalbeleving veroorzaakt door Nooit 
Nooit (Steven Rymenans) en Hans Rombaut. Ze brengen 
nieuw en ook wat rijper werk uit de bundel ‘Toeval en 
fabrieksinstellingen’. Een avond vol gedichten, teksten, zelf 
geweven klanktapijtjes en live gebrachte liederen. 

 Woensdag 1 februari van 19.30 tot 22 uur
  Intergem. bib, vestiging Niel, Emile 
 Vanderveldelaan 30
  Gratis
 Inschrijven: www.ivebica.bibliotheek.be of in de bib

Leeskring
In januari bespreken we een selectie Russische 
poëzie, in februari staat het boek ‘De jaren van 
Annie Ernaux’ centraal  en in maart lezen we 
‘Zwemmen in het donker’ van Tomasz Jedrowski.

  Dinsdag 31 januari, 28 februari en 28 maart  
 van 19.30 tot 22 uur
  Intergem. bib, vestiging Hemiksem,
 Heuvelstraat 111-117
  8 euro / 6 euro (voor inwoners  
 Hemiksem-Schelle-Niel) per sessie 
 Inschrijven: www.ivebica.be, in de bib of bij  
 de cultuurdienst (Fabiolalaan 55 - Schelle)

Vrijdagclub 
Vrijdagvoormiddag beantwoorden vrijwilligers van 
Rupelbib technische vragen van beginnende computer, 
smartphone en tabletgebruikers. Ze helpen je met 
internetvragen of verwijzen je door.

  Vrijdagen vanaf 6 januari van 9.30 tot 12 uur
  Intergem. bib, vestiging Hemiksem, 
 Heuvelstraat 111
  Gratis en vrijblijvend toegang

Sherry proeven (18+)
De manier om Sherry te maken is alvast uniek in de 
wereld. Maar wanneer drink je het … als aperitief of 
ook tijdens andere gelegenheden? 

Michel Terlinck neemt je mee op een trip langs Jerez 
de la Frontera en Sanlúcar de Barrameda.

  Woensdag 1 maart van 19.30 tot 22 uur
  Gemeentehuis Schelle, Fabiolalaan 55
  25 euro / 20 euro (inwoners Hemiksem- 
 Schelle-Niel)
 Inschrijven: www.ivebica.be, in de bib of bij  
 de cultuurdienst (Fabiolalaan 55 - Schelle)

Workshops
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Faststone
Dit programma biedt veel mogelijkheden om 
foto’s te bewerk. Je mag zelf je foto’s op je GSM, 
laptop of tablet met aangepaste kabel meebrengen 
(Android). Er zijn ook laptops ter beschikking.

  Dinsdag 21 en 28 februari en 7 en 14 maart van  
 9.30 tot 12 uur
  Intergem. bib, vestiging Niel,  
 Emile Vanderveldelaan 30
  5 euro
  Inschrijven: www.ivebica.bibliotheek.be  
 of in de bib

Concert 
Kleinkunstkollektief

Het Kleinkunstkollektief 
brengt als trio (piano, gitaar, 
contrabas en zang) de 
mooiste parels uit 50 jaar 
kleinkunst in een akoestische 
versie. Het is een heerlijke 
afwisseling van luisterliedjes 
en aanstekelijke meezingers. 
Van Willem Vermandere en 
Guido Belcanto tot Boudewijn 
De Groot en Kris De Bruyne. 
Kippenvel én ambiance!

  Zaterdag 11 maart om 20 uur
  Sint-Bernardusabdij Hemiksem
  10 euro / 8 euro (-26 jaar / leden Academie  
 Hemiksem-Schelle-Niel)
 Tickets: www.ivebica.be, in de bib of bij  
 de cultuurdienst (Fabiolalaan 55 - Schelle)

Expo Eddy van den 
Bossche
Rome oefende met zijn rijke geschiedenis en als 
centrum van de katholieke kerk altijd al een grote 
aantrekkingskracht uit op reizigers. In de tentoonstelling 
‘Rome, de eeuwige stad’ focust Eddy van den Bossche zich 
op de gebouwen en monumenten. Hij ging aan de slag 
met een duizendtal foto’s en combineerde beelden. Het 
resultaat is een verzameling van verrassende en unieke 
foto’s.

 Van 11 februari t.e.m. 20 mei tijdens de openingsuren
  Academie Muziek en Woord,  
 Nijverheidsstraat 27, Hemiksem
  Gratis

Lezing
Stijn en de Sterren
Wedden dat je binnenkort aan Stijn Meuris denkt 
als je naar de hemel kijkt? De Man van Noordkaap 
en Monza is al van kindsbeen begeesterd door 
het heelal. Hij voert je mee naar zijn favoriete 
ruimte, vertrekt op de aarde en neemt je via ons 
zonnestelsel mee het heelal in. ‘Stijn en de Sterren’ 
is wetenschap, filosofie én humor. Helemaal Meuris 
dus.

  Donderdag 16 februari om 20 uur
  Wetenschapspark Gebouw Darwin - Aula 
 Beagle, Galileilaan 15, Niel
  10 euro / 8 euro  (-18 jaar)
 Tickets: www.ivebica.be, in de bib of bij  
 de cultuurdienst (Fabiolalaan 55 – Schelle)
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Phishing
Hoe herken je internetfraude door valse emails, 
websites of berichten? Je krijgt tips om te 
beoordelen of je een bericht kan vertrouwen.

  Dinsdag 7 maart van 9.30 tot 12 uur
  Intergem. bib, vestiging Hemiksem, 
Heuvelstraat 111
 3 euro

Academie voor Muziek 
Woord en Dans

Dag van de Academies
Fiets mee met de tweede editie van de HSN Classic 
en ontdek locaties in de Rupelstreek waar onze 
leerlingen je verwennen met geweldige concerten. 
Je kan kiezen voor onze uitgestippelde fietsroutes 
of de locaties ‘à la carte’ bezoeken! Voor de jeugd 
sluiten we de dag ook af met een spetterende fuif!

  Zaterdag 11 februari vanaf 13 uur
   Gratis
 Vanaf eind januari programma en tickets: 
 www.academiehsn.be

Carnavalsconcert
Wij lachen en 
dansen want ‘t 
is carnaval! We 
spelen fluit, ‘t is 
een raar geluid 
met zo’n hele 
gekke snuit. 
Een stoet van 

muzikanten met slingers en confetti bezorgt je het 
concert van het jaar.

  Donderdag 16 februari om 18.30 uur
  Kerk H. Familie Schelle, Tolhuisstraat 14-32
  3 euro (+12 jaar) / gratis (-12 jaar)
 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 HemiksemSchelleNiel
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!

Comedy Parade
Wat als je een Kempenaar met meer humor dan 
alleen al zijn hilarisch accent, een ambtenaar die 
het over ongelukkige dolfijnen heeft, een compleet 
onvoorspelbaar en ongeleid genie en een comedian 
met een scherpe tong bij elkaar zet?

Het klinkt als het begin van een flauwe mop maar 
het is de ijzersterke lineup van een heerlijke 
Comedy Parade met Bas Birker, Jeroen Verdick, 
Seppe Toremans en MC Jasper Posson.

  Woensdag 8 februari om 20 uur
  Gemeentehuis Schelle, Fabiolalaan 55
  6 euro
 Tickets: www.ivebica.be, in de bib of bij  
 de cultuurdienst (Fabiolalaan 55 - Schelle)
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Sterk werk  
Iron Man Kim!
De Ironman Hawaï is het WK triathlon dat  jaarlijks 
gehouden wordt over de afstand van 3,86 km 
zwemmen, 180,2 km wielrennen en 42,195 km 
hardlopen. Op 8 oktober 2022 gingen 97 Belgen  
van start op het WK Ironman in Hawaii.  
Daarvan haalden 94 de finish … en daar zat ook  
een Schellenaar bij.  
Proficiat met je ijzersterke prestatie Kim!

Knap gedaan  
Zita en Juul!
Het SchelsAartselaars hiphopduo Zita en Juul 
werd eind mei Europees kampioen hip hop. Op 
29 oktober 2022 gingen Zita en Juul een stapje 
verder en namen ze deel aan het WK Hiphop in 
Óbidos Portugal. Ze sleepten er zomaar eventjes de 
bronzen medaille in de wacht. Proficiat toppers! 

Proficiat fotografe Hilde Hoebers!

Hilde won met een van haar documentairefotoreeksen 
een prijs uitgereikt door de vereniging ‘This is Reportage 
Family’(TIRF). Deze internationale fotografenvereniging zet 
enerzijds in op educatie en netwerken. Anderzijds willen 
ze documentairefotografie meer bekend maken bij het 
grotere publiek door o.a. de TIR awards en podcasts.

 
Documentaire familiefotografie is het fotograferen van 
een familie op een ongedwongen manier in hun eigen 
omgeving waarbij er niet geposeerd wordt. Het verhaal 
van het gezin staat centraal. Zonder de inmenging van de 
fotograaf krijg je de authentiekste beelden: interacties, 
rituelen, knuffels, tranen … het gewone dagelijkse leven van 
een gezin, creatief in beeld gebracht.

De winnende fotoreeks van Hilde, bestaande uit 19 beelden, 
werd gemaakt in het UZA Edegem. Het brengt de geboorte 
van Nore met een keizersnede in beeld. De rode draad 
doorheen het verhaal is de papa van Nore. Hij was de rots 
in de branding en een enorme steun voor de mama die 
diabetes heeft en veel last had van de anesthesie.

Hilde is gespecialiseerd in familie en huwelijksfotografie, 
beide in documentaire stijl. Naast fotograferen coacht ze 
ook andere ambitieuze fotografen die 100% willen gaan 
voor hun passie.

Ken je een Schellenaar die het verdient om in de 
bloemetjes gezet te worden?  
Contacteer ons via info@schelle.be

© Hilde Hoebers

Kim Herremans rechts op de foto

Juul, Zita en coach Serge

 
 https://hildehoebers.com of www.instagram.com/hildehoebers/ 
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Van harte proficiat 

met jullie  
huwelijk

Stefaan Vervliet en Svetlana Vervliet
Wim Avonts en Kathy Utsi

Paul Pecceu en Godelieve Caluyn
Chaime Achkif en Eymen Chetouani 

Annelies Abbeel en Sarah Cordon

met jouw  
verjaardag 

 
Julia Verlinden 

102 jaar op  
1 december

Van deze koppels uit oktobernovemberdecember kregen we toelating tot publicatie.

Word vrijwilliger bij incidenten
Voor de regio Waterkant (Aartselaar, Bonheiden, Boom, 
Duffel, Hemiksem, Niel, Putte, Rumst, Schelle en Sint
KatelijneWaver) hebben wij vrijwilligers nodig om de 
telefooncentrale en/of opvangcentrum te bemannen 
bij incidenten. We zoeken mensen die het niet erg 
vinden om ‘s nachts uit hun bed gebeld te worden, die 
anderen graag willen verder helpen, stressbestendig, 
diplomatisch en discreet zijn.

Bij een incident kan een noodnummer geopend worden 
voor bezorgde burgers. Wij zoeken vrijwilligers om 
deze telefoons te beantwoorden. Daarnaast kan ook 
opvang in scholen of andere gebouwen georganiseerd 
worden als getroffenen niet meteen naar huis kunnen. 
Daarvoor hebben wij vrijwilligers nodig om deze 
opvang mee te begeleiden.

Interesse?
Maak kennis en stel vragen:
 » 7 februari om 19.30 uur, brandweerkazerne,  

Dijleweg 5, Boom
 » 16 februari om 19.30 uur, gemeentehuis,  

Lemanstraat 63, SintKatelijneWaver 
 

Inschrijven of interesse doorgeven:  
bit.ly/vrijwilligernoodplanning
Noodplanning Waterkant  0472 88 04 31 
rampenambtenaar@boom.be

Sfeerverlichting in de winterperiode 
Tijdens de eindejaarsperiode brengen we sfeerverlichting aan in het centrum, aan het gemeentehuis, op de 
rotonde en bij meerdere middenstanders. De branduren van de LEDverlichting werden aangepast zodat het 
verbruik beperkt blijft.

Het Autonoom Gemeentebedrijf dankt de volgende sponsors van harte voor de bijdrage: Besix, Delhaize Schelle, 
Familiehof, RVT Heidevelden, Schuttershof en Slagerij Burms.
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Reanimeren met een AED
Een plotselinge hartstilstand is één van de belangrijkste 
doodsoorzaken in Europa. Het is dus belangrijk dat 
omstaanders zo snel mogelijk in actie schieten en 
starten met de reanimatie. Een onmiddellijke start 
verdubbelt of verviervoudigt de overlevingskansen. 

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

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

Provinciale Steenweg
 » naast de ingang van het gemeentehuis in de 

Peperstraat (nieuwe locatie)
 » aan sporthal nabij de speeltuin in het park
 » aan PC De Mikman  Tolhuisstraat
 » aan Schelle Sport  Kapelstraat 140.

 
Kan jij reanimeren en een AED gebruiken?
Bekijk het instructiefilmpje op de website van  
Rode KruisVlaanderen.
Of schrijf je in voor een eerstehulpopleiding bij  
Rode Kruis NielSchelle.

Cursussen voor laaggeletterde volwassenen
Ook als volwassene kan je sterker 
worden door bij te leren. Ligo, 
het Centrum voor Basiseducatie, 
organiseert in Boom cursussen voor 
laaggeletterde volwassenen.

Een greep uit het leeraanbod:
 » het rapport lezen van je kind
 » betalen met je telefoon
 » formulieren invullen voor je werk
 » een app gebruiken om te parkeren
 » beter rekenen.

03 888 89 66 
www.ligo.be/regiomechelen

Cursus in de kijker: Vertelsalon
Je houdt van lezen ... of je leest niet, 
maar luistert wel graag naar een 
verhaal of gedicht. 

Kom dan op donderdagnamiddag 
naar het Vertelsalon in Boom. Een 
voorlezer ontvangt je met koffie en 
koekjes. 

We lezen samen een mooi verhaal 
en praten erover in een kleine groep. 
Een fijne manier om mensen te 
leren kennen en nieuwe ideeën te 
ontdekken.

Pegode zoekt vrijwilliger-chauffeur
In het Pegodewoonproject in Schelle wonen mensen met 
een verstandelijke beperking. Een begeleidingsteam zorgt 
voor ondersteuning op alle levensdomeinen.

Een aantal bewoners werken een paar dagen per week ook 
buitenshuis of nemen deel aan dagbestedingen.

Pegode zoekt een chauffeur om deze mensen met de 
eigen wagen of die van het woonhuis ‘s middags van en 
naar de dagbesteding in Niel te brengen. Het is een rit van 
ongeveer 20 minuten. Je biedt hulp bij in en uitstappen. 
Een warm contact met de passagier is ook belangrijk.

 
Momenteel zoeken ze nog iemand die op maandag, 
woensdag of vrijdag om de twee weken een rit voor zijn 
rekening kan nemen. Pegode biedt je een leuk contact met 
mensen waaruit je veel voldoening kan halen. Je geeft 
zelf aan op welke middagen je beschikbaar bent. Kan je 
niet op het afgesproken moment dan voorzien we zelf 
een oplossing. Ook een vrijwilligersvergoeding is zeker te 
bekijken.

laura.marsoul@pegode.be – 03 887 45 91



Vaccinatiecentrum 
winter 
Sinds half november kan je bij verschillende 
apothekers terecht voor de boostervaccinatie. De 
contactgegevens vind je op www.apotheek.be.

www.vaccinatiecentrumrupelaar.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

Fiets gratis markeren
Elk jaar worden heel wat fietsen 
teruggevonden na een diefstal. Als deze 
fietsen niet zijn voorzien van een uniek 
registratienummer is het vaak onbegonnen 
werk om te achterhalen van wie de fiets is. 

Laat daarom je fiets markeren met je 
rijksregisternummer. Dit kan elke eerste 
dinsdag van de maand tussen 18 en 19.30 uur 
op het gemeentehuis. 

Maak hiervoor een afspraak via milieu@schelle.
be of het digitaal loket op www.schelle.be

Afwijkingen wekelijks 
sluitingsdagen
Het college van burgemeester en schepenen 
keurde voor 2023 een aantal afwijkingen op de 
wekelijkse rustdag voor lokale handelaars goed. 
Het overzicht vind je op www.schelle.beBeweegcoach 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 Verwijzingcoach op het gemeentehuis van 
Schelle. 

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. 

Je hebt recht op maximaal zeven uur coaching 
per jaar. Voor een individuele begeleiding 
betaal je 5 euro per kwartier (met verhoogde 
tegemoetkoming 1 euro). 

BOVcoach Kristel Verrydt: 0499 31 76 44
www.bewegenopverwijzing.be
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JANUARI
Woensdag 11 januari
Voorstelling programma  
voorjaar 2023
De Griene, 19  22 uur
Rebelle Schelle 
 03 887 38 83

Woensdag 18 januari
Ontbijtvergadering Terhagen
Rebelle Schelle 
 03 887 38 83

Zaterdag 21 januari 
Winterwandeling
PC De Mikman, vertrek om 10 uur
Femma H. Familie
 0475 80 61 54

Dinsdag 24 januari 
Kantklossen
PC De Mouterij, 13.30  16.30 uur en 
19  22 uur
Kantschool Schelle
 03 887 00 03

Woensdag 25 januari
Bloemschikken winterstuk
De Griene, 19  22 uur
Rebelle Schelle 
 03 887 38 83

Donderdag 26 januari
Bingo
De Griene, Kattenberg 1, 14.30 uur
SPlus
 0498 29 06 42

Maandag 30 januari
Nieuwjaarsconcert
met Frascati Symfonisch orkest, 
Koningin Elisabethzaal, 14.30 uur
OKRA
 Inschrijven en info: 03 888 69 22

Maandag 30 januari
Creatief
PC De Mikman, 19.30  22 uur
Femma H. Familie
 03 887 86 22

FEBRUARI
Donderdag 2 februari 
Pannenkoekenslag
PC De Mikman, 14 uur
OKRA
 Inschrijven verplicht: 03 888 69 22

Vrijdag 3 februari
Kookavond Schelse waterzooi
PC De Mikman, 18.30 uur
KWB H. Familie
 dejonghe.eddy@telenet.be

Zaterdag 4 februari
Vogels kijken op noordelijk eiland
Vertrek parking Tolhuis (Rupeldijk)  
8.50 uur of veerboot 9 uur, einde 12 uur
Natuurpunt
 Inschrijven  
(beperkt aantal deelnemers):  
debackervanlinden@telenet.be

Woensdag 8 februari
Bloemschikken voorjaarsstuk
Creatief atelier
De Griene, 19.00  22 uur
Rebelle Schelle 
 03 887 38 83

Donderdag 9 februari
Koffiefestijn
De Griene, Kattenberg 1, 16.30 uur, 
nietleden welkom mits betaling
SPlus
 0498 29 06 42

Vrijdag 10 februari
Kookavond Schelse waterzooi
PC De Mikman, 18.30 uur
KWB H. Familie
 dejonghe.eddy@telenet.be

Zaterdag 11 februari 2023
# Feest in GBS ‘De Klim’
GBS De Klim, 20.30 – 3 uur
Fuif vanaf 18+
 Tickets voorverkoop of aan kassa
www.deklim.be

Donderdag 16 februari 
Carnavalsfeest
Gezellig samenzijn met animatie
PC De Mikman, 14 uur
OKRA
 Inschrijven: 03 877 60 25

Dinsdag 21 februari 
Kantklossen
PC De Mouterij, 13.30  16.30 uur en 
19  22 uur
Kantschool Schelle
 03 887 00 03

Woensdag 22 februari
Creatief atelier
De Griene, 19  22 uur
Rebelle Schelle 
 03 887 38 83

Donderdag 23 februari 
Stadsbezoek
Vertrek 7.30 uur
OKRA
 Inschrijven en info: 03 334 74 31

Donderdag 23 februari
Bingo
De Griene, Kattenberg 1, 14.30 uur
SPlus
 0498 29 06 42

Zaterdag 25 februari
Kookavond Schelse waterzooi - slot
PC De Mikman, 18 uur
KWB H. Familie
 dejonghe.eddy@telenet.be

Maandag 27 februari
Creatief
PC De Mikman, 19.30  22 uur
Femma H. Familie
 03 887 86 22

MAART
Zaterdag 4 maart
Vogels kijken op noordelijk eiland
Vertrek parking Tolhuis (Rupeldijk) 
8.50 uur of veerboot 9 uur, einde 12 
uur
Natuurpunt
 Inschrijven (beperkt aantal 
deelnemers): debackervanlinden@
telenet.be

Donderdag 9 maart
Koffiefestijn
De Griene, Kattenberg 1, 16.30 uur, 
nietleden welkom mits betaling
SPlus
 0498 29 06 42

in Schelle
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Zaterdag 11 en zondag  
12 maart
Provinciale voorrondes trampoline 
en tumbling 
Sporthal Scherpenstein, Parklaan 1
Turnkring Creativa i.s.m. Gymnastiek 
Federatie Vlaanderen
 Tickets (vanaf 04.03) en info:  
www.gymfed.be/kalender

Zondag 12 maart
Koffieconcert
GBS De Klim, Prov. Steenweg 100,  
15 uur
HarmonieOrkest Schelle
 Tickets aan de kassa
 0479 97 10 21

Gezocht: foto’s van het oude Schelle
De Schelse fotoclub Dafofi wil zijn databank van foto’s uit de oude en 
de zeer oude doos uitbreiden. Daarom deze oproep! Wie heeft nog foto’s 
van het oude Schelle? 

Er wordt vooral gezocht naar “speciallekes”: de boerentram in Schelle, 
interessante gebouwen, oude straatgezichten, verdwenen bedrijven 
(vleesfabriek, paardenslachterij, nagelfabriek, schoenfabriek,…). Alle 
formaten zijn welkom: foto’s, dia’s, filmpjes, negatieven, digitale foto’s,… 
Het beeldmateriaal wordt ter plekke ingescand en kan meteen mee 
terug naar huis. 

Foto’s komen delen kan op een donderdag om 20 uur in het clublokaal 
of tijdens het fotosalon in de hal van het gemeentehuis op 11, 12, 18 en 19 
maart. 

 
Meer info of een afspraak maken:  
dafofi.fotoclub@gmail.com

Geef bloed, 
plasma of 
bloedplaatjes
Het slachtoffer van een 
ongeval, een baby met 
geelzucht, een kankerpatiënt... 
Jij kan zomaar het leven van 
iemand in jouw omgeving 
redden! Gewoon door te 
doneren. Het vraagt amper 
een uurtje van je tijd. Het kan 
in jouw buurt en je houdt er 
een heel goed gevoel aan over.

Je bent welkom op woensdag  
1 februari tussen 17.30 en  
20.30 uur op het 
gemeentehuis, Fabiolalaan 55 
in Schelle.

Denk eraan: een afspraak 
maken is verplicht.
Een tijdslot boeken kan via 
www.rodekruis.be/watkanjij
doen/geefbloedofplasma/

Seniorenfeest 
OCMW Schelle organiseert samen met de seniorenraad en het 
gemeentebestuur een seniorenfeest op dinsdag 14 maart om 14 uur in 
Sporthal Scherpenstein. De Rico Zoroh band met zangeres Nicole verzorgt 
samen met Lissa Lewis, Ivann, Luc Caals en Margriet Hermans een fijn 
muzikaal programma.

 » 10 euro (stuk taart, koffie en deelname tombola inbegrepen)
 » kaarten vanaf februari 2023 verkrijgbaar bij de seniorenverenigingen 

en aan het onthaal van het gemeentehuis
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WEKELIJKSE
ACTIVITEITEN
Maandag
Tai Chi
923 januari, 6 februari, 6 maart
PC De Mouterij, 10.30 uur, 5,00€ per les
Femma Schelle SintPetrus 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
1630 januari, 1327 februari, 13 maart
Femma Schelle SintPetrus & Paulus
 joke.selderslaghs@hotmail.com 
 0472 77 09 02

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

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

Crea (handwerk)
PC De Mikman, 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
101724 januari, 71421 februari,  
714 maart
PC De Mikman, 20  21.30 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

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

Zondag
Open clubrit WTC De Beren
Start Kattenberg, parking De Griene 
Januari - februari
Beren  75 km  vertrek 9.30 uur
Comfort Beren  70 km  
vertrek 9.30 uur
Maart
Beren  85 km  vertrek 9 uur
Comfort Beren  70 km  vertrek  
9.30 uur
 0478 97 30 54
wtcdeberenschelle@gmail.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

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

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

 
www.tourneeminerale.be
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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 gftcontainer op te halen
 » om een exemplaar te ontvangen van de afval kalender, 

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

 » om gevonden voorwerpen binnen te brengen.

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

Gemeente- en OCMW-raad
30 januari en 16 maart 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: 5121926 januari, 291623 februari, 29162330 maart
Papier en karton: 23 januari, 20 februari, 20 maart
GFT+ en PMD: 620 januari, 317 februari, 31731 maart
Textiel: 8 februari
Kerstboom: 12 januari
Grof vuil: 03 871 98 30  onthaal@schelle.be 
Gebruik de Recycle!app voor info over ophalingen.

Recyclagepark 
Dinsdag en donderdag 912 uur en 1317 uur, woensdag 
1319 uur, vrijdag 1317 uur, zaterdag 916 uur. 

Gratis juridisch advies
In het gemeentehuis kan je terecht voor gratis juridisch 
advies van een advocaat op donderdag 12 en 26 januari, 
9 en 23 februari en 9 maart 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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Voedselbos blijft groeien
Zaterdag 3 december stonden een veertigtal vrijwilligers van Natuurpunt, Velt en Voedsel+Dorp klaar voor 
het aanplanten van de voedselbosrand aan de Tuinlei. Er werden onder meer appel-, (kwee)peren-, kersen- 
en kastanjebomen geplant aangevuld met allerlei streekeigen struiken.

In februari 2022 kreeg een eerste houtwal vorm. De 
breedte varieert van 3 tot 6 meter met veldesdoorn, 
haagbeuk, hazelaar, beuk, gele kornoelje en Gelderse roos. 
Dit resulteerde in een natuurlijk windscherm en was een 
stimulans voor de biodiversiteit. 

Met de aanplantingen van december kwamen daar nog 
eens 136 bomen en struiken bij. De werkgroep en de 
gemeentelijke groendienst bereidden het terrein van 7000 
m2 voor zodat de vrijwilligers tijdens het plantmoment 
goed wisten welke boom ze waar mochten planten.

Het beste moet nog komen
Ook in 2023 begeleiden Veltvrijwilligers de verdere 
uitbouw van het voedselbos en volgen er workshops en 
plantmomenten. In de houtsnippers onder en tussen de 
struiken en bomen komt er een kruidlaag van meerjarigen 
zoals bosaardbei, asperge, rabarber, wilde viooltjes 
en allerhande aromatische kruiden. Heel lekker dus, 
nuttig voor insecten en de bodembedekkers vertragen 
de opkomst van onkruid. Met nog een zithoek en een 
natuurspeelhoek kan het voedselbos uitgroeien tot een 
echte plaats van ontmoeting. 

Het project Voedsel+Dorp laat inwoners op een 
laagdrempelige manier kennismaken met verschillende 
facetten van de landbouw zoals bijvoorbeeld werken op 
het ritme van de seizoenen. Samen werken aan een perceel 
bevordert bovendien de sociale samenhang in ons dorp.

Vrijwilliger worden?
Er kunnen nog altijd nieuwe inwoners aansluiten bij 
de vrijwilligerswerkgroep om mee vorm te geven aan 
het voedselbos. Zowel denkers als doeners zijn welkom. 
Niet enkel mensen met groene vingers maar ook met 
organisatie of communicatietalenten kunnen een handje 
toesteken. Je kan je kandidaat stellen via de milieudienst. 
Zo blijf je ook op de hoogte van alle activiteiten.

 
milieu@schelle.be  03 871 98 52

 

Het Autonoom Gemeentebedrijf Fluctus kocht 
naast volkstuin Aerdborg aan de Tuinlei een 
terrein van 7000 m2 voor het voedselbos aan.  
 
In samenwerking met Velt vzw en provincie 
Antwerpen komt hier een ecologische 
gemeenschapstuin. Lokale voedselproductie is een 
cruciaal onderdeel van duurzaam leven en daar 
wil Schelle samen met zijn burgers op inzetten. 

Dit project komt tot stand met steun van de provincie Antwerpen, de VLM en het Europese Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling


