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Verwoestend daverde de grond in Turkije en Syrië. 
Duizenden gebouwen werden vernield. Het dodenaantal 
stijgt tot boven de 50.000 en men telde meer dan 100.000 
gewonden. Voor zo’n 9 miljoen mensen dreigt een 
gigantische humanitaire ramp. Ons bestuur stort 1 euro 
per inwoner of 8.671 euro aan het Consortium 12-12. Ook 
jouw gift is welkom op BE19 0000 0000 1212!

Overstromingsramp 1953
70 jaar geleden deelde onze gemeente in de 
overstromingsramp van februari 1953. Aan het Tolhuis was 
in de Rupeldijk een bres van 25 meter geslagen. Meer dan 
een vierde van het Schelse grondgebied stond blank: de 
dorpskom, de omgeving van het Stuyvenberg, het 
landbouwgebied Laarhofstraat, Tolhuisstraat en 
Kapelstraat. Heel wat koeien, varkens en kippen 
verdronken. Veel woningen stonden tot aan de zolder 
onder water. Een ware ramp.

Ingrijpende infrastructuurwerken voorkomen 
wateroverlast
Door het Sigmaplan kregen we hogere en sterkere dijken. 
Om ons waterdorp te beschermen tegen wateroverlast 
werden de laatste decennia ingrijpende infrastructuur-
werken uitgevoerd. Grote structurele stappen zijn: bouw 
van pompstation op Benedenvliet (1998), ontdubbeling van 
rioleringsnet (2000 tot heden), vernieuwing van 
pompstation aan Rupeldijk (2001) en optimalisering van 
grachtenstelsel van meer dan 3 km (2016 tot heden). Ook 
vele kleinere en efficiënte maatregelen werden opgezet 
zoals het aanplanten van bomen in zowat alle straten. 

Tot zowat 25 jaar geleden stond het centrum met inbegrip 
van de kerk zo’n 2 maal per jaar onder water. Dergelijke 
taferelen deden zich de laatste jaren niet meer voor. Maar 
de kracht van water mag je natuurlijk nooit onderschatten!

Onthardingwerken en ruimte voor waterbuffering
Als waterdorp is het noodzakelijk steeds vooruit te kijken. 
Zo investeren we meer dan 10 miljoen euro in grote 
onthardingsprojecten zoals Wullebeekstraat, Clement 
Bolsenswijk, Poortstraat en Fabiolalaan. Door voortuinen te 
ontharden krijgt water meer ruimte. Elke ontharde 

vierkante meter is winst. Onze Vlaamse overheid dringt 
hier sterk op aan.

In het kader van de herontwikkeling van de Electrabelsite 
zal het bestuur aansturen op extra bufferruimte voor 
water. De polderomgeving is een natuurlijke plaats om 
water op te vangen. Aandacht voor stevige en hogere 
dijken wordt ook meegenomen. Regenwaterputten en 
-tonnen zijn zinvolle middelen om water op te slaan en te 
recupereren. Groendaken houden het water gedurende 
meerdere uren vast en remmen wateroverlast af. Zij 
verwerken ook water en zorgen voor biodiversiteit.

Fabiolalaan als groene en klimaatrobuuste slagader
Voor de bewoners van de Fabiolalaan, Guido Gezelleplaats, 
Pieter De Coninckstraat, Hugo Verriestplaats, Jan 
Breydelstraat, Stormsstraat, Leopoldstraat, stukje de 
Keyserstraat en een deel van de Peperstraat werden drie 
informatievergaderingen georganiseerd.

De relatief sterk verharde en tot op de draad versleten 
Fabiolalaan wordt voor ca. 8.000 m2 vergroend: er komt 
ruimte voor groen en waterbuffering. Van een gebied van 
ongeveer 9 hectaren wordt hier water opgevangen. Het is 
dan ook een nieuwe structurele maatregel tegen 
wateroverlast. 

Op deze verkeersdrager komt extra rijruimte voor de zachte 
weggebruiker. De bewoners krijgen zicht op een groene 
verkeersas die de rotonde verbindt met het centrum en 
omgekeerd, van Vliet tot Wullebeek. Op deze as worden 
groene en blauwe linten vertakt naar en met de 
aanpalende straten. Een warmtenetwerk zou ons centrum 
meteen tot één van de duurzaamste kernen van 
Vlaanderen maken. We maken er werk van!

Nieuwe plekken om te vertoeven
Het Tolhuis, Bernart en Toque Toque zijn gesmaakte plekken 
om rustig te vertoeven. Deze plekken breiden uit met 
nieuwe locaties: de Moestuin (Laarhofstraat 62), Brasserie 
Scherpenstein aan het park en Liz Ontbijt en Lunch 
(Peperstraat 1). 

“
Beste  

Schellenaar
”

VO O R W O O R D
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Maar dit is geen eindpunt. Bij de herontwikkeling van de 
kerkomgeving wordt ingezet op handel. Horeca krijgt 
hierbij een aparte plaats in een groen kader. Immers naast 
de vergroening van de Fabiolalaan loopt er ook een studie 
rond de opwaardering van de Vlietvallei ... een ideale plaats 
om rustig te vertoeven.

Drie bruggen
De drie bruggen in opbouw kunnen, afhankelijk van 
weersomstandigheden en leveringstermijnen, allicht eind 
april worden opengesteld. Een wandel- en 
fietspaden netwerk is hiermee verbonden. De dorpskern en 
de bredere omgeving zijn hierbij een draaischijf. 

Om finaal structureel conflictvrij van de Schelde tot aan de 
A12/N177 te fietsen ontbreekt nog slechts één brug, een 
fiets- en wandelbrug van de Benedenvliet naar de 
Bovenvliet. Hiervoor blijft ons bestuur gaan! 

Virtuele assistent op website
Schelle stapt met tien gemeenten, nl. Hemiksem, Rumst, 
Hove, Lint, Mortsel, Wijnegem, Wommelgem, Ranst, 
Zandhoven en Brecht in een digitaliseringsproject.  
Een intelligente virtuele assistent wordt ontwikkeld  
voor alle websites van deze gemeenten. Deze 
geautomatiseerde gesprekspartner beantwoordt op 
gepersonaliseerde manier vragen van de burger en geeft 
proactief bijkomende info bij het gevraagde onderwerp. 
Hiervoor werd een subsidie van 500.000 euro toegekend. 
Het project is een vooruitstrevende uitbreiding van onze 
digitale dienstverlening.

Welkom lente
Half maart genoten de senioren van een gezellige 
namiddag in de sporthal tijdens het seniorenfeest. Het 
frisse groen van de lente is in aantocht. Zondag 26 maart 
ben je in De Schorre welkom voor de opening van het 
toeristische seizoen. Maak gebruik van de langer wordende 
dagen om te genieten van de natuur rondom ons. Ook in 
onze volkstuin en voedselbos ontwaakt heel wat eetbaar 
groen. 

Rob Mennes
Uw burgemeester

In dit 
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Colofon
Gemeentelijk informatieblad, 
verschijnt vijf keer per jaar.

REDACTI E
Dienst communicatie, 
Fabiolalaan 55, Schelle, 
03 871 98 28, info@schelle.be
De redactie voor dit nummer werd 
afgesloten op 15 februari 2023.

VORMGEVI NG EN DRU K: 
Antilope De Bie, Duffel

VER ANTWOORDELIJ KE U ITGEVER: 
College van burgemeester en schepenen, 
Fabiolalaan 55, Schelle 

WI L J E  I ETS MELDEN A AN DE 
GEMEENTE?
Vul dan het meldingsformulier in via  
het digitale loket op www.schelle.be of 
contacteer het onthaal van het 
gemeentehuis op 03 871 98 30. 
Jouw melding gaat naar de juiste dienst 
voor opvolging.Correctie voorwoord januari 2023

In de volgende zin ontbrak het woord ‘bij’.  
We publiceren hierbij de correcte zin:
De voorbije jaren daalde de personenbelasting tot 6%  
(bij de laagste van Vlaanderen).
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Technische dienst
Je kwam ze vast al tegen in Schelle: onze dappere mannen én vrouwen die in weer en wind, met zon en 
regen, het openbaar domein voor iedere Schellenaar in prima staat proberen te houden.

Onze technische dienst en bijhorende groendienst  
volgt alles op wat te maken heeft met het herstel,  
de vernieuwing, het onderhoud en de aanleg van het 
gemeentelijk patrimonium en het openbaar domein 
zoals straten, stoepen, verkeersborden, waterlopen, 
groenaanplantingen, begraafplaatsen en speelpleinen.  
Zij werken nauw samen met de dienst openbare werken 
waar meldingen van beschadigingen en onregelmatige 
situaties binnen komen.

Naast de dagelijkse bezigheden zorgen zij ook voor een 
goed verloop van de gemeentelijke festiviteiten zoals de 

jaarmarkt. Ze staan steeds paraat voor de op- en afbouw 
van evenementen en voor het oplossen van problemen … 
mochten die zich voordoen.

Ook het strooien behoort tot hun takenpakket. Bij 
winterweer zorgt het personeel van de technische dienst 
er zo goed mogelijk voor dat de gemeentelijke hoofdwegen 
ijs- en sneeuwvrij blijven. Geen gemakkelijke taak want 
alles staat of valt met het tijdstip van het strooien. Zo kan 
de ijzel ontdooien maar als de temperatuur nog zakt, terug 
aanvriezen en dat is moeilijk te plannen natuurlijk.

Waarmee kunnen zij je niet van dienst zijn?
 » Ze zijn niet de mannen die de gas doen branden 

… daarvoor neem je best zo snel mogelijk contact 
op met Fluvius (www.fluvius.be)

 » Ze zorgen niet voor proper water uit de kraan of 
dat het regenwater voldoende afgevoerd wordt 
in de straat. Eén adres daarvoor: Pidpa  
(www.pidpa.be)

 » Ze doen het licht in de straat niet feller, zachter 
of gewoon branden. Dat is opnieuw voor Fluvius  
(www.fluvius.be)

 » Huisvuil ophalen behoort niet tot hun 
takenpakket, dan ben je sneller geholpen bij 
IGEAN via inzameling@igean.be

 » En heb je iets verdachts gezien of gehoord,  
dan bel je best de politie op het nummer 101.

Heb je iets te melden zoals een put in de weg, een boom in bedenkelijke toestand, een geval van sluikstort  
of een aangereden verkeersbord? 
Stuur gerust een mailtje naar ow@schelle.be en zij nemen het op met de collega’s van de technische dienst.
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Herdenkingstuin De Cirkel
Onze begraafplaats onderging de voorbije twintig jaar 
een ware metamorfose. De ooit versteende omgeving 
(van graniet en marmer) kreeg geleidelijk aan een 
meer groene, parkachtige invulling. Deze omschakeling 
werd bekroond met nationale en internationale 
onderscheidingen zoals de International Funeral Award 
voor de nissenheuvel.

Onze groendienst bereidt dit voorjaar een zone voor 
natuurbegraving voor om zo tegemoet te komen 
aan de behoefte om een laatste rustplaats in de 
natuur te krijgen. Geleidelijk aan wordt deze zone een 
herdenkingstuin gevuld met bloemen, struiken, bomen, 
een slingerende wadi, een tweetal bruggetjes en een 
plaats om te rusten of te bezinnen.

14 februari:  
een hart voor bomen!
Op 14 februari staken de leerlingen van het 5de leerjaar  
van GBS De Klim en de Sint Lutgardisschool hun handen uit 
de mouwen om Schelle weer een stukje groener te maken. 
Zij plantten 1175 bomen aan op een terrein van 4700 m2 in 
het Berrenheibos (wintereik, ratelpopulier, tamme kastanje, 
boskers, haagbeuk, zomereik, gewone esdoorn).

Bosgroep Antwerpse Gordel begeleidde de aanplant.  
Het voorbereidende werk voerden de medewerkers van  
onze technische dienst uit.

Financiële hulp aardbeving  
Turkije en Syrië
Vanuit onze gemeente werd 8.671 euro gestort aan het consortium 12-12.

Wil je als particulier of organisatie financiële steun bieden? Dan kan dat  
via het consortium 12-12. In deze grote hulporganisatie participeren o.a.  
Oxfam solidariteit, Caritas, Rode Kruis, Handicap International, Unicef België,… 

Doneer via rekeningnummer BE19 0000 0000 1212  
van consortium 12-12 of online via www.1212.be
Vanaf 40 euro is je gift fiscaal aftrekbaar.
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Autodelen, iets voor jou?
Wij onderzoeken de komende maanden de 
mogelijkheden om autodelen aan te bieden 
aan onze inwoners.

Een gedeelde auto kan vaker en door meer mensen 
gebruikt worden. Zo vervangt een deelauto tot wel tien 
andere auto’s. Minder auto’s, dat is gezondere lucht, 
minder file en meer ruimte in je straat! Gedeeld autorijden 
is niet alleen een pak goedkoper ( je betaalt enkel wanneer 
je rijdt met de auto) maar ook naar de keuring gaan is niet 
meer voor jou. Dit scheelt je heel wat in centen, kopzorgen 
en stress.

Laat ons weten wat jij ervan denkt!
Vul voor 4 april onze enquête in op onze Hoplr-pagina. 
Of klik door via onze website of Facebook-pagina. Vul 
je de enquête liever op papier in? Haal ze op aan het 
onthaal van het gemeentehuis. Of vraag ze op via 
mail: milieu@schelle.be. 

Burgerenergie voor Schelle dankzij twee coöperatieve 
windturbines aan Tuinlei
De opmerkzame voorbijganger ontdekte het wellicht al: 
burgercoöperatie Ecopower bouwt twee windturbines 
op de site van de klei-ontginningszone aan de Tuinlei. 
Schelle duidde dit gebied al in 2005 in haar ruimtelijk 
structuurplan aan als geschikte zone voor de exploitatie 
van windenergie.

De eerste plannen voor windenergie op deze plek dateren 
al van vijftien jaar geleden. De definitieve vergunning 
kwam in mei 2022, waarna Ecopower meteen in actie 
schoot om de bouw voor te bereiden. Intussen zijn de 
funderingswerken klaar. In de week van 13 maart worden 
de eerste onderdelen van de turbines geleverd. Als alles 
volgens plan verloopt, draaien beide turbines vanaf half 
april.

De financiering gebeurt volledig met burgerkapitaal. 
Zo kunnen alle geïnteresseerden via burgercoöperatie 
Ecopower mee eigenaar worden van het windproject.  
De twee turbines zullen jaarlijks zo’n 9,8 miljoen kWh 

groene stroom produceren. Dat komt overeen met het 
verbruik van 2800 gemiddelde Vlaamse huishoudens en 
levert jaarlijks maar liefst 3800 ton CO2-winst op.

Uitgebreide info over het windproject met tijdlijn van 
de werken: www.ecopower.be/schelle. Daar kan je ook 
inschrijven op de projectnieuwsbrief.

© Ecopower

Energieverslindende 
woning gekocht?
Wil je ze ambitieus energiezuiniger maken? 
Kom gratis langs bij het EnergieK loket voor een 
antwoord op al je vragen rond energie(besparen)!

Het EnergieK loket wijst je de weg met gratis 
heldere informatie over diensten en maatregelen 
zoals:
 » energiepremies en energieleningen
 » BENOveren (renoveren op weg naar een CO2 vrij 

klimaat)
 » isolatienormen
 » energieprestatiecertificaat (EPC)
 » zonnekaart en zonnepanelen
 » energieprijzen vergelijken
 » groepsaankopen

Je kan gratis, na afspraak, op volgende dinsdagen 
tussen 9 en 12 uur terecht in het gemeentehuis:
21 maart, 18 april, 2 en 23 mei, 6 en 20 juni.

Maak een afspraak:
 » telefonisch elke werkdag tussen 8.30 en 16 uur 

op tel. 03 350 08 08
 » via mail naar energie@igean.be met daarin de 

momenten waarop je beschikbaar bent.

britt
Doorhalen
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Proefproject rattenbestrijding
Op verschillende locaties in de gemeente (kerkplein, park, 
Tolhuisstraat en Leonard Vereyckenplaats) staan er sinds 
kort “slimme rattenvallen”. Het gaat  om een proefproject 
dat in andere gemeentes de rattenpopulatie sterk deed 

dalen en onder controle hield. Afhankelijk van de resultaten 
kunnen de locaties wijzigen. Last van ratten op je privé-
grond? Je vindt op onze website enkele handige tips om 
hun bezoek tegen te gaan.

Maai Mei Niet!
In mei zet de groendienst de maaimachines eventjes aan 
de kant. Een maand lang geven we extra aandacht aan ons 
groenbeheer door ons gras niet of minder te maaien. 

Waarom? Door anders te maaien, krijgen we meer 
bloemen. Die zorgen voor voedsel voor bestuivers zoals 
bijen, hommels en vlinders. Beestjes die cruciaal zijn voor 
het ecosysteem en de landbouw.

We hopen op een bloemrijk 
resultaat waar ook 
onze inwoners van 
genieten. Tegelijk 
zorgt minder 
maaien voor 
een betere 
water-
infiltratie bij 
droogte. Dit 
wapent onze 
groenpercelen 
beter tegen 
de klimaat-
verandering. 

Langer gras helpt ook onze tuinen en de omgeving af te 
koelen. 

Of hoe je met een kleinschalige ingreep de natuur,  
jezelf en het algemeen belang een handje helpt!

Bezoek het Repair Café
 We gooien ontzettend veel weg. Ook voorwerpen 
waar bijna niets mis mee is en die na een eenvoudige 
reparatie weer prima bruikbaar zijn. Op zaterdag 22 
april kan je in de hal van het gemeentehuis opnieuw 
terecht in het Repair Café, een vrijwilligersinitiatief, 
ondersteund door de gemeente, dat helpt om de 
afvalberg te verkleinen, mensen samenbrengt en 
bijdraagt tot een duurzamer Schelle.

Tijdens het Repair Café gaan vrijwillige handige Harry’s 
en Harriettes, elektriciens, naaisters, fietsenmakers,... 
samen met de bezoekers aan de slag. Wie niets te 
repareren heeft, kan ook een kop koffie of thee komen 
drinken, handige tips krijgen, bijleren en een handje 
toesteken bij de reparaties van andermans defecte 
spullen.

Ben je handig? Kan je iets herstellen en wil je je 
kennis aan anderen doorgeven? Wil je als vrijwilliger/
hersteller de handen uit de mouwen steken? Of ken 
jij iemand die geknipt is om ons Repair Café mee te 
ondersteunen? Contacteer dan de milieudienst via 
milieu@schelle.be 
of 03 871 98 52.

Hou onze website, 
facebook- en 
instagrampagina 
of het Hoplr-
account in de 
gaten voor alle 
info!

Nectarscore? Wat is dat?
Door ons als gemeente te registreren via 
www.maaimeiniet.be houden we bij hoeveel 
nectarsuiker we produceren door niet te maaien. 

In 2022 konden 17 miljoen Vlaamse bijen  
elke dag eten dankzij de 9.200 geregistreerde  
Maai Mei Niet-gazons in maar liefst één op  
de drie Vlaamse gemeenten! Registreer je  
gazon dus ook en voed de bij!

www.maaimeiniet.be/hetproject/ 
www.bondbeterleefmilieu.be/maai-mei-niet
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Rupeljoeng is terug!
Aartselaar, Boom, Niel en Schelle organiseren samen 
‘Rupeljoeng’, een reeks uitstappen voor tieners tussen 
12 en 16 jaar tijdens de schoolvakanties. Hou zeker onze 
instagram en facebookpagina in het oog voor meer info. 

PAASVAKANTIE:
	 	Woensdag 5 april: hoogteparcours Rijmenam
	 	Woensdag 12 april: Aqualibi

ZOMERVAKANTIE
	 	Woensdag 12 juli: aquapark De Ster
	 	Woensdag 26 juli: lasershooten
	 	Woensdag 9 augustus: Jump Univerze
	 	Woensdag 23 augustus: Walibi

Schrijf je in via www.schelle.be/inschrijven/

vrijetijd@schelle.be - 03 870 35 21

Buitenspeeldag
Op woensdag 19 april is het weer zover. Tijd om 
buiten te spelen! In het park van Schelle kunnen 
kinderen tussen 3 en 13 jaar zich uitleven op 
toffe attracties en uitdagende activiteiten. En dit 
allemaal gratis!

Met kleine en grote pijntjes kan je terecht bij de 
vrijwilligers van het Rode Kruis die, naar goede 
gewoonte, een oogje in het zeil houden. En euh … 
het heeft geen zin om binnen te blijven want de 
verschillende jeugdzenders zetten hun schermen op 
zwart om iedereen buiten aan het spelen te krijgen.

Sleep-in
Zaterdag 10 juni zijn alle kinderen tussen 5 en 12 
jaar, die in Schelle wonen of school lopen, welkom 
om een prachtige theatervoorstelling bij te wonen 
in de turnzaal van GBS De Klim. En dit helemaal 
gratis.

Na de voorstelling maken we ons bedje op, 
ontspannen we nog even met een rustgevende 
activiteit en sluiten we de oogjes. Slaap je liever 
in je eigen bedje, dan kan je na de voorstelling 
opgehaald worden. Wie wel blijft slapen en ’s 
morgens mee geniet van een lekker ontbijtje 
betaalt hiervoor 2 euro.

Inschrijven vanaf 1 mei via  
www.schelle.be/inschrijven

© Vecteezy.com

Kijk, ik fiets!
Is je kleine kapoen al behendig met 
het rijden op een loopfiets of op 
een kleuterfiets met steunwieltjes? 
In samenwerking met sportregio 
Rivierenland organiseren we 
leermomenten zodat leren fietsen 
met vallen en opstaan geen 
pijnlijke maar leuke ervaring kan 
zijn. Na een sessie kan 80 tot 90 % 
van de jonge deelnemertjes fietsen 
zonder hulp.

Locaties:
 » Boom: 10 juni van 9 tot 12 uur
 » Willebroek: 10 juni van 13 tot 16 uur
 » Schelle: 17 juni van 9 tot 12 uur
 » Rumst: 17 juni van 13 tot 16 uur

Prijs: 12 euro
Inschrijven vanaf 17 april via i-Active:  
www.schelle.be/inschrijven

Paas- en 
zomerkampen
Je kreeg onze kamp brochure vast al onder ogen! 
Anders vind je hem op onze website onder de 
rubriek vrije tijd. Voor kinderen geboren tussen 
2008 en 2019 is er een gevarieerd aanbod in Schelle, 
Hemiksem, Rumst en Willebroek.

Snel inschrijven is de boodschap!

Inschrijven via i-Active: www.schelle.be/inschrijven
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Heraanleg Fabiolalaan

Nutsmaatschappijen starten 
voorbereidende werken 
De klimaatopwarming is een actueel thema. Fundamentele veranderingen zijn nodig om ons leven ook in 
de toekomst leefbaar te houden. De heraanleg van de Fabiolalaan levert een belangrijke bijdrage tot meer 
klimaatrobuustheid. Een eerste noodzakelijke stap naar de heraanleg is het vervangen en verplaatsen van 
de nutsleidingen door de nutsbedrijven. Deze werken starten vermoedelijk op maandag 24 april.

Fluvius coördineert alle nutswerken met de verschillende 
maatschappijen. Vandaag al ondernemen zij actie om de 
gevolgen van de klimaatopwarming in Vlaanderen onder 
controle te krijgen en de CO2-uitstoot te verlagen. Stookolie, 
benzine, diesel en aardgas maken plaats voor elektrische 
energie die meer en meer opgewekt wordt via zon en wind.

Daarmee is de zogenaamde elektrificatie in Vlaanderen 
definitief ingezet. Er zal veel meer elektriciteit door het 
Fluvius-net tot bij de eindklant stromen. Die elektriciteit 
wordt vaker lokaal opgewekt bij particulieren en bedrijven 
die die energie bij voorkeur zoveel mogelijk zelf gebruiken. 
De overtollige energie wordt geïnjecteerd op onze netten. 
Fluvius moet de netten hiervoor technisch klaarmaken.

Ook Pidpa maakt gebruik van de komende riolerings- en 
wegeniswerken om de waterleidingen te saneren. Er 
komen nieuwe hoofdleidingen waarna de individuele 

huisaansluitingen overgekoppeld worden om de oude 
leidingen definitief uit dienst te nemen. Zo zijn de 
waterleidingen klaar voor de komende decenia.

De bewoners ontvangen tijdig een brief van de aannemer 
met informatie over bereikbaarheid, duur en timing van 
deze voorbereidende werken en de contactgegevens van de 
aannemer.

Ondertussen gaat het ontwerpbureau Antea aan de slag 
met de opmerkingen die de bewoners formuleerden 
tijdens de eerste infovergaderingen.

Kijk op onze website, Hoplraccount, Facebook- of 
Instagrampagina voor alle informatie. Zit je met vragen 
dan kan je terecht op fabiolalaan@schelle.be .
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Meer groen in de straat? Daar kan ik zelf voor zorgen!
De zon schijnt. Je wandelt je straat in, je uitzicht verandert 
van beton en stenen naar groen en fleurig. Ook merk je 
dat jouw straat een pak frisser is dan de straat om de hoek. 
Je hoort de bijtjes zoemen en ziet heel wat vrolijke vogels 
rondvliegen. Klinkt dit als muziek in je oren? Start met je 
eigen geveltuin en inspireer je buren om de hele straat 
groen te maken!

www.schelle.be
Voor meer inspiratie neem een kijkje op  
www.igean.be/geveltuin of scan de QR-code.

Wist je dat …
….je voor het aanleggen van een geveltuin een 
subsidie kan aanvragen?
De subsidie bedraagt 20 euro per plant met een 
max. van 80 euro per aanvrager/adres.

Infosessie
Jouw tuin klimaatproof
Klimaatverandering zorgt voor langdurige droogtes en 
intense regenbuien met watertekorten en overstroming 
tot gevolg. Tegelijkertijd is er zoveel verharding waardoor 
regenwater niet in de bodem kan indringen. Ook jij kan als 
burger je steentje bij- of liever wegdragen.

In de infosessie rond ontharden en beplanten ontdek je 
welke kleine ingrepen mogelijk zijn voor je terras, tuinpad 
en oprit. Je leert bij over ontharding, waterdoorlatend 
materiaal en plantenkeuze voor verschillende tuinsituaties.

Bij de infosessie rond opvang en hergebruik kom je te 
weten hoe je hemelwater kan opvangen. Je krijgt nog tal 
van tips om met beplanting in je tuin bij te dragen aan een 
betere waterhuishouding.

Schrijf in voor 
de digitale 
infosessies en 
krijg heel wat tips 
om van je tuin een 
klimaatbestendig paradijs 
te maken.
 » Dinsdag 18 april: watervriendelijke tuin: 

ontharden en beplanten
 » Dinsdag 16 mei: watervriendelijke tuin: 

opvang en hergebruik

www.igean.be/infosessies

Tegelwippen?
Gedurende het VK Tegelwippen strijden  

gemeenten tegen elkaar om ‘om ter meeste  
te ontharden’. Door tegels te vervangen door  

gras, bloemperken, bomen en geveltuinen  
maken we Vlaanderen meer klimaatbestendig, 
aantrekkelijker voor dieren en nuttige insecten,  

koeler op warme dagen en ook veel mooier!

Wippen en winnen!
Iedereen kan meedoen door tegels uit te breken in de 
voor-, zij- en/of achtertuin. Zo help je onze gemeente 
mee naar de overwinning. Vanaf 21 maart geef je via 

de tegelteller door hoeveel tegels je hebt uitgebroken. 
Je kan er bovendien een mooie prijs mee winnen!

www.vk-tegelwippen.be 
milieu@schelle.be – 03 871 98 52
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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/regio-mechelen

Geef bloed, plasma of 
bloedplaatjes
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 10 mei tussen 17.30 en 20.30 uur 
in het gemeentehuis van Schelle. Denk eraan: een afspraak 
maken is verplicht en kan via www.rodekruis.be/wat-kan-jij-
doen/geef-bloed-of-plasma/

In de Poortstraat groeit een groenblauwe straat
Er wordt gestreefd naar het maximaal vergroenen 
en verblauwen (waterinfiltratie) van de Poortstraat 
door de bestaande verhardingen te vervangen door 
plantvakken, bomen, kruiden- en moestuintjes, 
grasperkjes, klimplanten, … Het verhoogt ook de 
kwaliteit van de woonomgeving omdat het een 
rustiger, groener en mooier straatbeeld creëert. 

Ontwerpbureau S.Bilt stelde een eerste voorontwerp 
van een groenere Poortstraat voor. Half februari kregen 
de bewoners meer uitleg. Het bureau gaat aan de slag 
met de opmerkingen. Een timing voor de uitvoering is 
nog niet bepaald.
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Berre, de baardagame
Op 3 januari bereikte onze onthaalmedewerkers een 
verontrustend bericht vanuit het Berrenheibos. Een alerte 
wandelaar spotte er een reptiel…dat nogal oncomfortabel 
aan de kant van het pad zat. SOS Reptiel kon ons gerust 
stellen: het bleek om een ongevaarlijke baardagame te 
gaan.

De collega’s van de technische dienst bouwden snel een 
verwarmd reptielenverblijf in de werkplaats zodat het 
arme beestje wat kon opwarmen. Het Opvangcentrum 
voor Wilde Dieren van Brasschaat kwam Berre (zoals we 
onze vriend ondertussen gedoopt hadden) later die dag 
ophalen. Ondanks dat zij hun uiterste best deden, waren 
hun beste zorgen niet voldoende. We vernamen op  
22 januari dat Berre het niet gehaald heeft. Langs deze  
weg willen we iedereen bedanken voor hun betrokkenheid 
en inzet!

Meer weten over VOC Brasschaat of SOS Reptiel of 
over hoe een reptiel correct verzorgen:
www.vocbrasschaatkapellen.be of  
www.sosreptiel.be 

Burgerbevraging 2023
Waaraan hecht jij belang in jouw gemeente?  
Ben je tevreden over de voorzieningen? Kan je er 
veilig fietsen? Zijn er genoeg activiteiten? …

Vanaf 22 maart organiseert de Vlaamse overheid 
de grootschalige burgerbevraging Gemeente-
Stadsmonitor. Deze bevraging wordt naar 400.000 
Vlamingen tussen 17 en 85 jaar gestuurd. Ze peilt 
naar de tevredenheid, de participatie en het gedrag 
van burgers over uiteenlopende thema’s.

Krijg jij de bevraging in de bus, neem zeker de tijd 
om ze in te vullen. De waarde van de resultaten 
hangt immers af van het aantal personen die 
de vragenlijst invullen. Je hebt zo de kans om je 
mening te geven over de thema’s die in Schelle 
belangrijk zijn.

www.gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be 

Gezocht: straffe schouders voor 
Amnesty International Schelle
Wereldwijd worden personen onterecht gevangengezet, 
bedreigd of mensonwaardig behandeld. Door brieven te 
schrijven komen we voor hen op. Niet alleen in Schelle, 
maar over de hele wereld. Werkt dit dan? Zeker! Gemiddeld 
één op de vier schrijfacties helpt iemands leven te 
verbeteren. 

Na jaren van onvoorwaardelijke inzet besliste Maria 
Van Hoofstat om te stoppen als verantwoordelijke voor 
Amnesty International in Schelle. Ze zorgde er steevast voor 
dat er elke maand geschreven werd en dat dit gepaard 
ging met een warm tasje koffie of thee én een fairtrade 
koekje. Ze organiseerde meermaals een schrijfmarathon 
waarbij ze ook de scholen betrok. Maria, een heel dikke 
merci voor al die ‘schrijf ze vrij’-jaren.

Interesse om Maria’s werk 
verder te zetten? 
Neem gerust contact op 
met Maria, zij helpt je 
graag op weg. 
Info: Maria Van Hoofstat – 
0474 29 60 90 

Op volgende dinsdagen ben je welkom om te schrijven:  
21 maart, 18 april, 16 mei en 20 juni tussen 18 en 19.30  
in het gemeentehuis (ingang Peperstraat 38).  
Een voorbeeldbrief, papier en postzegel liggen voor je klaar.

judith.cools@telenet.be
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Opening toeristisch seizoen Rupelstreek
Zondagnamiddag 26 maart ben je in het Provinciaal 
Recreatiedomein De Schorre welkom om samen 
met vrienden en familie de streek te (her)ontdekken 
tijdens een gezellige streekmarkt met degustaties, 
streekgerechten, kinder- en randanimatie, workshops 
en infostands. Een optreden van een lokale muziekband 
Think Twice om 15 uur mag natuurlijk niet ontbreken.

 » Zondag 26 maart 2023 
van 13 tot 17 uur

 » Provinciaal Recreatiedomein 
De Schorre, Schommelei 1, Boom

 » toegang gratis

www.toerismerupelstreek.be

A L L E R L E I 

Maart: maand van darmkanker
In maart staat het gemeentehuis opnieuw in blauw led-
licht om het bevolkingsonderzoek dikkedarmkanker in de 
kijker te zetten. We moedigen inwoners aan om de gratis 
test te doen die je ontvangt als je tussen de 50 en 75 jaar 
bent en het twee jaar geleden is dat je een stoelgangstaal 
liet onderzoeken.

Doe mee aan de test
Schelle nam in 2018 het initiatief om de leeftijdsgrens  
van dit onderzoek voor haar inwoners te verlagen naar  
50 jaar. In 2021 liet 68,4% van de doelgroep zich preventief 
onderzoeken op dikkedarmkanker. Hiermee scoren we  
4% hoger dan het percentage in Vlaanderen.

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

Deelname bevolkingsonderzoeken 2021
» borstkanker: 

61% van de Schelse vrouwen van 50 tot en met
69 jaar liet zich onderzoeken (Vlaanderen: 63,5%)

» baarmoederhalskanker: 
67,4 %.van de Schelse vrouwen van 25 tot en met
64 jaar (Vlaanderen: 63,6%)

» dikkedarmkanker: 
68,4% van de Schellenaren tussen 50 en 75 
(Vlaanderen: 64,1%)

Genieten van samen leuke dingen doen!
Het verenigingsleven kreeg ook in Schelle een opdoffer 
door corona. Heel wat activiteiten werden afgelast. 
Een nieuwe start maken is niet altijd eenvoudig, ook al 
blijft de nood aan ontmoeting. Gelukkig zijn we in onze 
gemeente gezegend met verschillende verenigingen 
die regelmatig activiteiten op maat van onze senioren 
organiseren. 

Last van drempelvrees? Dat is nergens voor nodig! 
Samen leuke dingen doen is een goede basis voor een 
gezonde, oudere dag. Neem een kijkje in de agenda 
voor alle contactinfo en ga zeker eens langs op een van 
de toffe activiteiten.

Ook de seniorenraad schoot weer in actie en serveert 
binnenkort tal van activiteiten. Mis zeker het dansfeest 
niet op donderdag 17 augustus in de kantine van 
Schelle Sport! Meer informatie in het volgende 
infoblad.

En wist je dat … de cafetaria van zowel Familiehof als 
Heide Velden elke dag voor iedereen toegankelijk is 
tussen 13.30 en 16.30 uur? Je kan er dus steeds terecht 
voor een verfrissing of voor een opwarmertje.
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Erfgoedlezing
Schelle, opnieuw bekeken
Hoe kwam de dorpskern van het huidige Schelle tot stand? 
Waar komen namen zoals de Cattenbergh en Mikman 
vandaan? In deze boeiende lezing belicht Vic Van Dyck 
de evolutie over twee millennia, vertrekkend van het 
Romeinse kamp op de Spelten tot nu. Daar komen volop 
nieuwe inzichten in aan bod over locaties en ingrepen 
zoals den Aerdborgh, de Dendermondestraat, de Wullebeek, 
de indijkingen, …

		Woensdag 22 maart om 20 uur
		 	Gemeentehuis Schelle, Fabiolalaan 55
			5 euro
  Inschrijven: www.ivebica.be, in de bib of bij de 

cultuurdienst (Fabiolalaan 55 - Schelle)

Interactieve lezing
Duurzame mode start 
in je kleerkast
Wist je dat er 7000 liter water in de productie van 
een jeans kruipt? En dat kledingproductie heel wat 
microplastics in het water brengt?

Bie Noé geeft tips om duurzamer met je kleerkast, 
en zo ook onze planeet, om te gaan. Ontdek hoe je 
eigen stijl ontwikkelen een belangrijke rol speelt, 
hoe je duurzaam kan aankopen en dat de beste 
optie misschien nu al in je kast hangt. Deze lezing is 
een samenwerking met Avansa regio Antwerpen.

		 	Donderdag 23 maart om 20 uur
		 	Gemeentehuis Schelle, Fabiolalaan 55
			Gratis
 	Inschrijven: www.ivebica.be,  

in de bib of bij  
de cultuurdienst  
(Fabiolalaan 55 - Schelle)

© Kevin Faignaert

Comedy
Veerle Malschaert
We zitten allemaal in de shit. Zo ook Veerle 
Malschaert. Maar geen nood … want in de comedy-
voorstelling ‘Je suis Pippi (dans le kakka)’ wil zij het 
vooral hebben over hoe we eruit geraken. Op de 
leukste manier die er te vinden is! Want dans le 
kakka, tu dois devenir Pippi (Langkous)!

Veerle zoekt, samen met de Pippi in zichzelf, 
de hoop in de wanhoop, de verbinding in de 
polarisering en het plezier in de sleur!

		 	Donderdag 27 april om 20 uur
		 	Depot Deluxe, Hemiksem, Nijverheidsstraat 27
			10 euro, -26 jaar 8 euro 
 	Tickets: www.ivebica.be, in de bib of bij de 

cultuurdienst (Fabiolalaan 55 - Schelle)

Lezing
The Bridge on  
the River Kwai
The Bridge on the River Kwai … wereldberoemd … maar 
wat weet je er eigenlijk allemaal van? Want de brug 
kwam er niet zomaar. Pearl Harbor, de slag om Midway, 
het bombarderen van Australië en de expansiedrang van 
Japan in Zuidoost-Azië tijdens WO II leidde tot de bouw 
ervan. Een bouw die in zeer controversiële omstandigheden 
verliep en die samen met de spoorlijn een zeer belangrijke 
rol gespeeld heeft. Tot en met het onklaar maken ervan 
door de Britse Royal Air Force.

Geert Rottiers brengt in deze interessante lezing het 
waargebeurde, maar harde verhaal over dit icoon van WO II.

		 	Dinsdag 30 mei om 20 uur
		 	Gemeentehuis Schelle
			5 euro 
 	Tickets: www.ivebica.be, in de bib of bij de 

cultuurdienst (Fabiolalaan 55 - Schelle)

© Bart Bavegems
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Rupelbib

Copyright: © Rawpixel

 	Inschrijven: www.ivebica.bibliotheek.be of in de bib

Appbankieren voor tablet 
of smartphone
Je leert een rekening beheren en overschrijvingen 
uitvoeren via het internet. Dit kan zonder je privégegevens 
vrij te geven. Veiligheid komt ruim aan bod. Je hebt geen 
kaartlezer of bankkaart nodig. Breng je eigen smartphone 
of tablet mee. Opgepast: we werken met Android, dus 
breng geen IPad of IPhone mee.

		 	Dinsdag 11 april van 9.30 tot 12 uur
		 	Intergem. bib, vestiging Niel,  

Emile Vanderveldelaan 30
			3 euro

Online winkelen
In deze cursus krijg je tips om je als koper zo goed 
mogelijk te informeren bij de aanschaf van een product. 
De vrijwilligers van het Rupelbibteam gebruiken een 
ingebeelde wegwinkel waar geen persoonlijke gegevens 
worden bewaard.

		 	Dinsdag 28 maart van 9.30 tot 12 uur
		 	Intergem. bib, vestiging Niel,  

Emile Vanderveldelaan 30
		3 euro

Beginternet
Is de wereld van de computer je nog volledig onbekend? 
Dan is deze cursus iets voor jou! Stap voor stap leer je in  
9 lessen de basisvaardigheden van de computer,  
het internet en e-mail. De vrijwilligers van het 
Rupelbibteam staan je met raad en daad bij.

		 	Dinsdag 2-9-16-23-30 mei en 6-13-20  
en 27 juni van 9.30 tot 12 uur

		 	Intergem. bib, vestiging Niel,  
Emile Vanderveldelaan 30

			9 euro

Ontdek de digitale wereld 
op vrijdag
Elke vrijdagvoormiddag kan je als beginnende computer-, 
smartphone of tabletgebruiker technische vragen stellen 
aan de vrijwilligers van Rupelbib. Zij helpen je verder met 
jouw internetvragen of verwijzen je eventueel door. Kom 
vrijblijvend eens een kijkje nemen!

		 	Elke vrijdag van 17 maart tot 
en met 19 mei van 9.30 tot 11 uur

		 	Intergem. bib, vestiging Hemiksem, Heuvelstraat 111
			Gratis

Voorleessessie
Verhalenparade 
Voorlezen laat kinderen kennismaken met een wereld van 
boeken, stimuleert de fantasie, het logisch denken en het 
taalgevoel. De bib organiseert een voorleesuurtje waarin 
voorlezers de jongste lezertjes meenemen in de spannende 
wereld van het prentenboek. Daarna is er een gezellig 
knutselmoment. 

Kinderen die naar het voorleesuurtje komen, krijgen een 
stempelkaart. Wanneer de kaart vol is, verdienen  
ze een cadeautje. 

		 	Woensdag 29 maart, 19 april, 3 en 17 mei  
van 15 tot 16 uur

		 	Intergem. bib, Hemiksem, Heuvelstraat 111
			Gratis
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Fabdij 
Makerspace
Een makerspace is een ruimte waar mensen samenkomen om creatieve ideeën en knutselprojecten uit te werken en 
te delen. Een boeiende plek dus voor alle creatievelingen of nieuwsgierigen die kennis willen maken met lasersnijden, 
3D-printen en nog veel meer. Elk lid van de bib kan gebruikmaken van de fabdij en zijn toestellen.

		 	Vrijdagavond 17 en 31 maart, 21 april, 5 en 19 mei en op woensdagnamiddag 12 april.  
Zie website voor actuele data en uren! 

		 	fabdij, intergem. bib, vestiging Hemiksem, Heuvelstraat 111
			Gratis

Vogelhuisje  
met lasercutter
Je leert met het gratis programma Inkscape 
een voorgemaakt patroon bewerken, dat je 
daarna met de lasercutter leert uitsnijden 
en in elkaar zetten. Je gaat naar huis 
met een gepersonaliseerd vogelhuisje uit 
watervast triplex. Neem zelf een laptop mee 
of gebruik er een van de bib. 

		 	Woensdag 19 april  
van 19.30 tot 22 uur

		 	fabdij, intergem. bib, vestiging Hemiksem, 
Heuvelstraat 111

			10 euro
 	Inschrijven: www.ivebica.bibliotheek.be of in de bib

Stencils maken met 
Silhouette Maker (12-16 jaar)
Je ontdekt wat stencil art inhoudt en hoe je 
zelf stencils kan maken. Met het gratis te 
downloaden programma Silhouette Maker 
maak je een eenvoudig ontwerp dat je 
daarna met de plotter in stencilmateriaal 
uitsnijdt. Neem zelf een laptop mee of 
gebruik er een van de bib. 

TIP Neem je zelfgemaakte stencil zeker mee naar de 
workshop graffiti op 24 mei, gegeven door de Hemiksemse 
graffiti-artiest R.W.I.N.A.!

		 	Woensdag 10 mei van 14.30 tot 16.30 uur
		 	fabdij, intergem. bib, vestiging Hemiksem, 

Heuvelstraat 111
			5 euro
 	Inschrijven: www.ivebica.bibliotheek.be of in de bib

Matineeconcert
Roel Van Bambost & Band
Roel Van Bambost werd wereldberoemd in Vlaanderen met 
het duo ‘Miek & Roel’. Eind 2022 werd hij 80 en dat viert hij 
een jaar lang. In het concertprogramma ‘De kleine revolutie’ 
brengt hij met zijn vaste band enkele onverwoestbare hits 
van Miek en Roel en Nederlandstalige bewerkingen van 
songs van o.a. Bob Dylan, Warren Zevon en James Taylor. 
Kortom, het beste uit de sweet sixties en seventies folk.

		 	Vrijdag 28 april om 14 uur
		 	Depot Deluxe, Hemiksem, Nijverheidsstraat 27
			10 euro
 	Tickets: www.ivebica.be, in de bib of bij de 

cultuurdienst (Fabiolalaan 55 - Schelle) © Robin Van Bambost



A C T I V I T E I T E N  I V E B I C A

16 17

Academie Muziek 
en Woord

Both Sides Now: A Joni 
Mitchell Tribute
Joni Mitchell is één van de 
meest verscheiden artistieke 
duizendpoten uit de geschiedenis. 
Haar invloed strekt uit van folk tot 
jazz, poëzie, schilderkunst ... waarbij 
ze telkens een onuitwisbare indruk 
weet na te laten. De verschillende afdelingen van 
de academie nemen je mee doorheen de boeiende 
en veelzijdige carrière van Joni Mitchell.

		 	Woensdag 15 maart om 19.30 uur
		 	Depot Deluxe Hemiksem, Nijverheidsstraat 27
			5 euro, -12 jaar 3 euro
 	Tickets: www.academiehsn.be

Lenteconcert
Wist je dat alle vogels in het 
voorjaar een ei leggen? Wist je dat 
alle leerlingen uit de academie in 
Niel dit ook doen? Op het lenteconcert 
kunnen zij hun artistiek ei kwijt. En jij kan het 
komen bewonderen.

		 	Vrijdag 24 maart om 18.30 uur
		 	GO! basisschool De Parel Niel, Veldstraat 1
			3 euro, -12 jaar gratis 
 	Tickets: www.academiehsn.be

Bloesemconcert
De bomen staan in bloei, pracht 
en praal in de lentezon. Ook onze 
leerlingen blinken van trots om 
een concert vol kleuren te brengen.

		 	Donderdag 11 mei om 19 uur
		 	CC ’t Aambeeld Aartselaar, della Faillelaan 34
			3 euro, -12 jaar gratis
 	Tickets: www.cultuurcentrumaartselaar.be

Maestroconcerten 
		 	Maandag 22 tot zaterdag 27 mei om 19 uur
		 	Sint-Bernardusabdij - Zaal Frans 

Cauwenberghs, Hemiksem

Familietheater
Stok Paard Prins - 4Hoog
Tromgeroffel! Klaroengeschal! Heldhaftige 
gevechten! Gigantische kastelen! Prinsessen wakker 
kussen! Ware liefde! Romantiek!

Een sprookjesachtige en humoristische voorstelling 
over avonturen beleven, proberen, falen en opnieuw 
proberen. Over zoeken naar liefde … en die vinden 
op een plek waar je het eerst niet had verwacht. De 
voorstelling gaat door in open lucht, op de prachtige 
binnenkoer van de abdij.

		 	Zondag 7 mei om 15 uur
		 	Sint-Bernardusabdij - Binnenkoer, Hemiksem
		9 euro, - 18 jaar 6 euro
 	Tickets: www.ivebica.be, in de bib of bij de 

cultuurdienst (Fabiolalaan 55 - Schelle)

© Michiel Devijver

© André De Locht

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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Proficiat fotograaf Bart Boodts!
De Schelse fotograaf Bart Boodts 
dingt voor de vierde keer namens ons 
land mee naar de World Photographic 
Cup. Dat is de grootste fotowedstrijd 
op internationaal vlak, de Olympische 
Spelen voor de fotografie als het ware. 

Hij dankt zijn selectie aan een 
bijzondere huwelijksfoto die hij 
afgelopen zomer maakte in Bangkok. 
Het koppel op de geselecteerde foto is 
afkomstig uit Hemiksem.
 
Ondertussen viel deze foto al in de 
prijzen op internationale wedstrijden: 

Silver award op Tokyo International 
Foto Awards, Finalist bij One Eyeland 
in India, Wedisson-Award Top 10 world 
wedding Photographers.

Bart Boodts is voltijds 
huwelijksfotograaf met QEP-
label, vrijwillige fotograaf voor 
Boven De Wolken en bestuurslid 
van de Nationale Vereniging voor 
Beroepsfotografen. Of het voor Bart 
vierde keer, goede keer wordt, weten 
we op 17 maart (na het ter perse gaan 
van deze editie).

www.bartboodtsphotography.com 
www.worldphotographiccup.org 

© Bart Boodts

Schels kunstenaarsduo Perbal/
Bélibaste in Kazerne Dossin
Kazerne Dossin presenteert 
voor de eerste maal een 
gasttentoonstelling met 
sculpturen. De expo ‘Wanneer 
gaan we naar huis?’ loopt tot 2 
mei 2023. Het kunstenaarsduo 
Perbal/Bélibaste inspireerde zich 
op een persoonlijk familieverhaal 
waarbij de grootvader zes joodse 
onderduikers verborgen hield in 
zijn huis. De vluchtelingen en de 
grootvader werden opgepakt en 
vervolgens gedeporteerd.

Voor de tentoonstelling werkte 
het duo aan sculpturen die 
oorlogssituaties weergeven 
door de ogen van een kind: een 
indrukwekkend blaffende hond, 
een familielid dat verdwijnt, 

het alleen achterblijven … De 
emotionele impact van oorlog op 
kinderen staat centraal. Een fijne 
draadtechniek geeft de sculpturen 
een zekere fragiliteit en 
transparantie. Op 6 en 7 mei kan je 
het atelier in de Steenwinkelstraat 
bezoeken; meer info op www.
atelierinbeeld.be.

www.perbal-belibaste.be 

Laureaten-
viering 2023
Ieder jaar huldigt de dienst 
Vrije Tijd Schellenaren die een 
bijzondere prestatie leverden 
in hun sport of bij een lokale 
sportvereniging. 

Leverde jij tussen 1 mei 
2022 en 1 mei 2023 een 
sportprestatie om ‘U’ tegen 
te zeggen of behaalde jouw 
team een ongelooflijke 
overwinning? Dan ben jij de 
persoon die wij zoeken.

Neem contact op via  
tel. 03 870 35 21 of mail naar 
vrijetijd@schelle.be voor  
1 mei 2023. Vermeld zeker je 
naam, je sportdiscipline, wat 
je gewonnen hebt en voeg 
eventueel een foto of video 
toe. Wie weet word jij of 
jouw ploeg binnenkort in de 
bloemetjes gezet!Doe mee aan de Floriade!

Alle Schellenaren die hun gevel en/
of voortuin graag opfleuren met 
bloemen en planten kunnen aan 
de Floriade 2023 deelnemen. De 
wedstrijd loopt van april tot en met 
september.

Een deskundige jury inspecteert in 
die periode alle adressen tweemaal. 
Er zijn extra punten voor het gebruik 
van bijenvriendelijke plantensoorten, 

inheemse planten, 
struiken en 
boomsoorten.  
De deelname is gratis en je kan er 
mooie prijzen mee winnen. 

Inschrijven via het digitale loket op 
www.schelle.be (Floriade) of aan het 
onthaal van het gemeentehuis

KEN JE EEN SCHELLENAAR 
DIE HET VERDIENT OM IN 
DE BLOEMETJES GEZET TE 
WORDEN? CONTACTEER 
ONS VIA INFO@SCHELLE.BE

S C H E L L E N A R E N  I N  B E E L D
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Lokaal eten beschermt het milieu
Tijdens de Week van de Korte Keten van 13 tot 21 mei 
verwelkomen organisaties en producenten je op hun 
activiteit waarbij ze lokale producten recht van bij de boer 
in de schijnwerpers plaatsen. 

Wat is de korte keten?
Korte keten is een manier van verkopen waarbij er een 
rechtstreekse band is tussen producent en consument. 
Op die manier kan de landbouwer zijn prijs, de 
productiemethode en het aanbod zelf bepalen. Met zo’n 
transparant systeem is hij niet enkel een ambassadeur 
voor zijn product maar voor de hele korte keten. 

Als consument krijg je in ruil verse en kwaliteitsvolle 
producten recht van bij de boer. Zonder veel 
voedselkilometers of verpakkingsafval. En bovendien 
ondersteun je de lokale economie.

Vijf redenen om in de korte keten te kopen:
 » je beperkt het aantal schakels en de afstand die je 

aardappels en vlees afleggen
 » het aanbod is uitgebreid en volgt de seizoenen
 » je kent de boer persoonlijk en proeft de passie in alles 

wat he bij hem koopt
 » je krijgt een (h)eerlijk product voor een eerlijke prijs
 » door lokaal te kopen steun je de boeren 

Natuurpositief voedsel
Bij Plukboerderij Zinckval worden lekkere 
biologische dingen gekweekt door boeren met 
een hart voor de natuur en de mens. Oogsten, dat 
doe je zelf. Dan kan je meegenieten van onze grote 
moestuin zonder al het werk zelf te moeten doen.

Wat het kost om de plukboerderij te runnen, delen 
we door het aantal deelnemers. Zo betaal jij een 
eerlijke prijs en krijgen de boeren een eerlijk loon. Je 
engageert je voor een heel oogstjaar (april - maart) 
en betaalt op voorhand. Zo is de boer verzekerd van 
zijn inkomen en jij van jouw groentjes.

plukboerderij@gmail.com of via de facebookpagina 
Open-veld-dag: 17 september 2023

Samen gezond lokaal voedsel aankopen
EKOS is een samenaankoopplatform voor 
landbouwproducten, lokaal geproduceerd op 
ecologische wijze. Boeren en burgers zetten zich 
vrijwillig in om in Schelle samenaankopen en 
afhaalmomenten te organiseren.

Deelnemers engageren zich om voor een langere 
termijn de oogst/opbrengst af te nemen van 
een producent. Tweemaandelijks is er een 
samenaankoopmoment waarbij er producten bij 
andere producenten in bulk aangekocht worden. 
Het gaat om thee, biobieren, honing, bloem en meel, 
aardappelen, havervlokken, pitten en zaden, kaas, rijst, …

www.eerlijkekost.be

Seizoensgebonden eten beschermt milieu
Door recht van bij de boer te kopen, betaal je een 
eerlijke prijs en steun je onze landbouwers. Geen 
tussenschakels betekent geen overbodig transport 
of verpakkingen. Via de boer kom je weer in contact 
met de landbouwactiviteit en leer je de voordelen 
van seizoensproducten waarderen. 

www.rechtvanbijdeboer.be

 » Plukboerderij Zinckval –  
www.plukboerderijzinckval.be

 » Forestree – www.forestree.be
 » De Buurderij – www.boerenenburen.be
 » EKOS - www.eerlijkekost.be
 » De Win Honing - www.schelle-honing.be 
 » Voedselbos - milieu@schelle.be

Check onze website, facebook, instagrampagina en 
Hoplr-account voor lokale acties tijdens de Week van 
de Korte Keten www.weekvandekorteketen.be
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MAART
Donderdag 16 maart
Bezinningsdag
PC De Mikman, 14 uur
OKRA
		Inschrijven en info: 03 289 35 85

Zaterdag 18 maart
Pannenkoekenslag
De Griene, 14 - 17.30 uur
Curieus Schelle 
		Inschrijven: 0495 77 01 16

Zaterdag 18 en  
zondag 19 maart
Blow Up Fotosalon ‘De Actieve Mens’
Gemeentehuis, 13.30 - 17.30 uur
Kon. fotogroep DAFOFI

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

Donderdag 23 maart
Bingo
De Griene, Kattenberg 1, 14.30 uur,  
22 euro
S-Plus
		Inschrijven: 0498 29 06 42

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

Vrijdag 24 maart
Pekeljeffen - verse pekelharing op 
verschillende wijzen
De Griene, Kattenberg 1,  
vanaf 18.30 uur, 10 euro
Schelle BBC
		Inschrijven: 

pekeljeffen@gmail.com

Zaterdag 25 maart
Musical Rapunzel
Stadsschouwburg Antwerpen, 13 uur, 
22 euro
OKRA
		Inschrijven: 03 888 69 22

Zaterdag 25 en zondag 26 
maart
Tentoonstelling Sandra Knaepkens & 
Eddy Van den Bruel
Gemeentehuis Schelle, 10 - 18 uur
Curieus Schelle 

Maandag 27 maart
Creatief
PC De Mikman, 19.30 - 22 uur
Femma H. Familie
		Inschrijven: 03 887 86 22

Woensdag 29 maart 
Lente-ontbijt
PC De Mouterij 
Femma St. Petrus en Paulus
			Inschrijven: 0486 29 16 20

Bloemschikken Pasen 
De Griene, 19 - 22 uur
Rebelle Schelle 
		Inschrijven en info: 0495 77 01 16

Donderdag 30 maart 
Stadsbezoek Menen
Vertrek 7.30 uur
OKRA
		Inschrijven: 03 334 74 31

APRIL
Zaterdag 1 april
Vogels kijken op noordelijk eiland
Vertrek parking Tolhuis (Rupeldijk) 
8.50 uur of veerboot 9 uur,  
einde 12 uur
Natuurpunt
		Inschrijven:  

debacker-vanlinden@telenet.be

Dinsdag 4 april
Petanque
Park van Schelle, 14 uur
S-Plus
		Inschrijven: 0498 29 06 42

Fietstocht: Vogelrijk Scheldeland 
(45km)
Parking Tolhuis / Veer Schelle-Wintam, 
9.50 uur
Vogelwerkgroep Rupel
		Inschrijven:  

info@natuurpuntrupelstreek.be

Donderdag 6 april
Bingo
PC De Mouterij, 14 uur
OKRA
		Inschrijven: 0483 69 88 50

Maandag 10 en zondagen 
23-30 april
Tentoonstelling: Van zakmes tot 
slagersmes
Heemmuseum Bysterveld, 14 - 17 uur

Dinsdag 11 april
Fietstocht
Vertrek kerkplein Schelle, 13 uur
S-Plus
		Inschrijven: 0498 29 06 42

Donderdag 13 april
Paasfeest
PC De Mouterij, 14 uur
OKRA
		Inschrijven: 03 877 60 25

Koffiefestijn
De Griene, Kattenberg 1, 16.30 uur, 
niet-leden welkom mits betaling
S-Plus
		Inschrijven: 0498 29 06 42

Dinsdag 18 april 
Kantklossen
PC De Mouterij, 13.30 - 16.30 uur  
en 19 - 22 uur
Kantschool Schelle
		03 887 00 03

Wandeltocht
Vertrek kerkplein Schelle, 13 uur
S-Plus
		Inschrijven: 0498 29 06 42

Woensdag 19 april
Bloemschikken Lentestuk
De Griene, 19 - 22 uur, 
Rebelle Schelle 
		Inschrijven: 0495 77 01 16

Woensdag 19 en 26 april
Dansen in Aartselaar
Vertrek PC De Mikman, 19 uur
Femma H. Familie
		Inschrijven: 03 887 86 22

in Schelle
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Zaterdag 22 en  
zondag 23 april
Tweejaarlijkse turnshow
Sporthal Scherpenstein, Parklaan 1
Turnkring Creativa
		www.creativaschelle.be

Woensdag 25 april 
Fietstocht en trollenwandeling
Femma St. Petrus en Paulus
		Inschrijven: 0479 34 89 93

Donderdag 27 april 
Stadsbezoek
OKRA
		Inschrijven: 03 334 74 31

Bingo
De Griene, Kattenberg 1, 14.30 uur
S-Plus
		Inschrijven: 0498 29 06 42

MEI
Dinsdag 2 mei
Petanque
Park van Schelle, 14 uur
S-Plus
		Inschrijven: 0498 29 06 42

Woensdag 3 mei
Bloemschikken ‘Modern’
De Griene, 19 - 22 uur, 
Rebelle Schelle 
		Inschrijven: 0495 77 01 16

Donderdag 4 mei 
Film: Das Leben der Anderen (137 min)
Van Florian Henckel von 
Donnersmarck
PC De Mouterij, 14 uur
OKRA
		Inschrijven: 03 334 74 31

Vrijdag 5 mei
Bennytime II
De Griene, Kattenberg 1, vanaf 20 uur
Schelle BBC
		info@schellebbc.be

Zaterdag 6 mei
Vogels kijken op noordelijk eiland
Vertrek parking Tolhuis (Rupeldijk) 
8.50 uur of veerboot 9 uur,  

einde 12 uur
Natuurpunt
		Inschrijven:  

debacker-vanlinden@telenet.be

Dinsdag 9 mei
Fietstocht
Vertrek kerkplein Schelle, 13 uur
S-Plus
		Inschrijven: 0498 29 06 42

Donderdag 11 mei
Koffiefestijn
De Griene, Kattenberg 1, 16.30 uur, 
niet-leden welkom mits betaling
S-Plus
		Inschrijven: 0498 29 06 42

Dinsdag 16 mei 
Kantklossen
PC De Mouterij, 13.30 - 16.30 uur en 
19 - 22 uur
Kantschool Schelle
		03 887 00 03

Wandeltocht
Vertrek kerkplein Schelle, 13 uur
S-Plus
		Inschrijven: 0498 29 06 42

Woensdag 17 mei
Bloemschikken ‘compositie 
met Aspedistrablad’ (basis en 
gevorderden)
De Griene, 19 - 22 uur
Rebelle Schelle 
		Inschrijven: 0495 77 01 16

18 t.e.m. 21 mei
1000 km van Kom Op Tegen Kanker
WTC De Beren – Team Monique
		wtcDeBerenSchelle@gmail.com

Vrijdag 19 mei 
Bedevaart Laarkapel
Vertrek 14 uur
OKRA
		Inschrijven: 03 289 35 85

Dinsdag 23 mei 
Minigolf Park van Schelle
Femma St. Petrus en Paulus
		Inschrijven: 0486 29 16 20

Donderdag 25 mei
Bingo
De Griene, Kattenberg 1, 14.30 uur

S-Plus
		Inschrijven: 0498 29 06 42

Busreis: smulpapentocht Scheldeland 
- Oudenaarde
Vertrek 7 uur, 73 euro
OKRA
		Inschrijven voor 7/4: 03 334 74 31

Zondag 28 mei 
Tentoonstelling: Filmcameras en 
projectoren
Heemmuseum Bysterveld, 14 - 17 uur

JUNI
Dinsdag 6 juni
Petanque
Park van Schelle, 14 uur
S-Plus
		Inschrijven: 0498 29 06 42

Woensdag 7 juni
Bloemschikken ‘met schelpen’
De Griene, 19 - 22 uur
Rebelle Schelle 
		Inschrijven: 0495 77 01 16

Donderdag 8 juni
Bingo
PC De Mouterij, 14 uur
OKRA
		Inschrijven: 0483 69 88 50

Koffiefestijn
De Griene, Kattenberg 1, 16.30 uur, 
niet-leden welkom mits betaling
S-Plus
		Inschrijven: 0498 29 06 42

Zaterdag 10 juni
Vogels kijken op noordelijk eiland
Vertrek parking Tolhuis (Rupeldijk) 
8.50 uur of veerboot 9 uur, einde 12 
uur
Natuurpunt
		Inschrijven:  

debacker-vanlinden@telenet.be

Dinsdag 13 juni 
Kantklossen
PC De Mouterij, 13.30 - 16.30 uur en 
19 - 22 uur
Kantschool Schelle
		03 887 00 03



WEKELIJKSE ACTIVITEITEN
Maandag
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
27 maart, 10-24 april, 8-22 mei,  
5-19 juni
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
14-21 maart, 4-11-18 april
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

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

Woensdag
Repetitie HarmonieOrkest
Taverne Ravenstein, 20 - 22 uur
Koninklijk HarmonieOrkest
		0479 97 10 21

Bordspelavond
22 maart, 26 april, 24 mei, 22 juni
PC De Mouterij, 19.30 - 24 uur
FORUM Schelle
	forumschelle@gmail.com

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

Vrijdag
Bordspelavond
14 april, 12 mei, 9 juni
PC De Mouterij, 19.30 - 24 uur
FORUM Schelle
	forumschelle@gmail.com

Zondag
Open clubrit WTC De Beren
Start Kattenberg, parking De Griene 
Maart
Beren - 85 km - vertrek 9.00 uur
Comfort Beren - 70 km -  
vertrek 9.30 uur
April - Juni
Beren - 100 km - vertrek 8.30 uur
Comfort Beren - 85 km - vertrek 9.00 
uur
		0478 97 30 54
		wtcdeberenschelle@gmail.com

Praatcafé en kaarten
PC De Mouterij, 10 - 13.30 uur
	0497 87 13 04

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
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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: 10 april, 1, 18, 19 en 29 mei

NIEUW: maak binnenkort bij de dienst burgerzaken 
online een afspraak om langs te komen!

Politiezone Rupelstreek
Indien de politie niet ter plaatse dient te komen, kan je een 
afspraak maken via de website www.politiezonerupel.be. 
Een aantal aangiftes kunnen online via  
www.police-on-web.be

Voor dringende hulp blijft de politiezone Rupel dag en 
nacht beschikbaar via het noodnummer 101.

Gemeente- en OCMW-raad
16 maart, 20 april en 25 mei 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

Ophaling afval
Restafval: 16-23-30 maart, 6-13-20-27 april, 4-11-17-25 mei en 1-8 juni
Papier en karton: 20 maart, 17 april en 15 mei
GFT+ en PMD: 17-31 maart, 14-28 april en 12-26 mei
Textiel: 10 mei
Grof vuil: 03 871 98 30 - onthaal@schelle.be 
Gebruik de Recycle!-app voor info over afval

Recyclagepark 
Dinsdag en donderdag 9-12 uur en 13-17 uur, woensdag 
13-19 uur, vrijdag 13-17 uur, zaterdag 9-16 uur

Sluitingsdagen: 10 april, 1-18 en 29 mei 

Gratis juridisch advies
In het gemeentehuis kan je terecht voor gratis juridisch 
advies van een advocaat op donderdag 30 maart, 13 
en 27 april en op 11 en 25 mei 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

instagram  Volg ons nu ook op 
instagram: @schelle_
dorpmetvaart en blijf 
op de hoogte van  
het reilen en zeilen in 
de gemeente.
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ERFGOEDDAG 2023
SCHELLE
HEEMMUSEUM BYSTERVELT

Het Heemmuseum van Heemkring Scella opent ook 
op Erfgoeddag de deuren. De museumcollectie bestaat 
uit verschillende historische voorwerpen die door 
de inwoners van Schelle werden geschonken. Een 
bezoek aan het museum laat je het dorpsleven van 
vroeger beleven in onder andere het winkeltje van 
’Trees Bazaar’, een klaslokaal van net voor WO II en 
een volledig ingericht cafeetje. Ook een uitgebreide 
verzameling landbouwgereedschap, die voornamelijk 
uit het Waasland komt, is er te bezichtigen.

 » Zondag 23 april van 14 tot 17 uur
 » Peperstraat 48, Schelle
 » Gratis

NIEL
EXPO WINDMOLENS IN DE RUPELSTREEK

In deze gloednieuwe 
overzichtstentoonstelling over 
eeuwen natuurlijke energie 
en dierenkracht in Niel en de 
Rupelstreek ontdek je per gemeente 
de diverse molens en hun 
hedendaagse sporen. Naast wind- en 
watermolens is er speciale aandacht 
voor de rospotaardemolens. 
Daarnaast komen de trekdieren, zoals paarden en 
honden, aan bod. Deze werden ingeschakeld in het 
economische proces van steenbakkerijen en de handel.

 » Zondag 23 april van 10 tot 18 uur
 » Gemeentehuis - Atrium, Ridder Berthoutlaan 1, Niel
 » Gratis
 » Info: nielserfgoedarchief@niel.be

HEMIKSEM
EXPO TUSSEN TWEE OORLOGEN

In het Gilliot & Roelants Tegelmuseum staat dit keer 
de Belgische tegelproductie uit de periode tussen de 
beide wereldoorlogen centraal. Smaakveranderingen 
en betaalbaarheid zorgden na het beëindigen van 
de Eerste Wereldoorlog stilaan voor een grondige 
wijziging in het tegelaanbod. De succesvolste 
fabrikanten hielden daarbij goed stand en oogstten 
ook in deze periode heel wat internationaal succes.

 » Zondag 23 april van 14 tot 17 uur
 » Sint-Bernardusabdij - Gilliot & Roelants 

Tegelmuseum, Hemiksem
 » Gratis
 » Info en reservatie: info@gilliottegelmuseum.be

Verder kan je de expo bezoeken op 2 april en elke 
zondag van mei en juni 2023, telkens van 14 tot 17 uur.

BEESTIG OP ZOEK IN HET MUSEUM

In het teken van het Erfgoeddagthema ‘Beestig!’  
kan je het museum Ontrent den Hover van heemkring 
Heymissen ontdekken. Tijdens een bezoek wordt 
de relatie mens-dier belicht: het dier als een 
archeologische vondst, het productieve dier in de 
landbouw en de nijverheid, het dier als sportpartner 
voor de mens, het dier als ornament in het gezin 
en de samenleving en het dier als merknaam in de 
handel en de nijverheid. Voor jeugdige bezoekers is 
er een zoektocht met beeldfragmenten doorheen het 
museum waarin de dieren en hun rol ontdekt kunnen 
worden!

 » Zondag 23 april van 10 tot 18 uur
 » Sint-Bernardusabdij, Hemiksem
 » Gratis

Info over de activiteiten rond Erfgoeddag in Schelle-Niel-Hemiksem:
cultuur@ivebica.be – 03 871 98 24 – www.ivebica.be


