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Boordevol nieuws - Jaargang 17 - September 2014 De Schellenaar

Ex-Schellenaar Leo Bridts verrast met relaas over oorlogs-
ellende in eigen streek

Ruim een jaar werkte de gewezen journalist Leo Bridts (66) aan  zijn boek ‘De Rupelstreek in 
de Grote Oorlog’. Leo, die vroeger in Schelle woonde en nu in Niel, doorploegde alle mogelijke 
archieven in zijn zoektocht naar de gebeurtenissen die zich hier in 14-18 afspeelden. Het resul-
taat is een voltre� er. Dit boek mag u niet missen.

‘Ook de Rupelstreek kreeg het in de Eerste Wereldoorlog hard te verduren ,’ vertelt Leo. ‘Toen 
Antwerpen door de Duitsers werd bestookt, gingen talloze inwoners op de vlucht. De schrik 
voor de gruwelen zat er zo diep in dat ze vaak alles achter lieten. Ongeveer 2.100 soldaten uit 
onze regio trokken naar het front. Meer dan 200  van hen - 219 om precies te zijn - keerden niet 
naar huis terug. Schelle moest 16 gesneuvelden betreuren, maar in Boom lag het aantal veel 
hoger: 103.’

Dit en nog veel meer (o.a. cultuur, sport, landbouw, onderwijs…) staat in het boek te lezen. Een 

Leo Bridts: ‘In 14-18 sneuvelden 219 
soldaten uit de Rupelgemeenten’.

WE HERDENKEN 14-18 MET … 
EEN SOEPVERKOOP
Deze foto uit 1917  is typerend voor wat er 
zich in WO I in Schelle afspeelde. De hon-
gersnood was groot, ondervoeding dreig-
de. Met man en macht werd er gewerkt
om de noodlijdende bevolking - school-
gaande jeugd en volwassenen - te voorzien 
van volkssoep. CD&V-Schelle wil de oorlog 
herdenken met een grote soepverkoop. 
Het idee komt van schepen Geert Rottiers, 
hoofdorganisator is Philippe Van Bellingen 
(CD&V). ‘De 100ste verjaardag mogen we 
niet onopgemerkt laten voorbijgaan,’ zeg-
gen ze. ‘Vandaar deze actie. We gaan soep 
verkopen aan democratische prijzen. 

Elke Schellenaar krijgt binnenkort een 
speciale folder in de bus.’ 
Meer info volgt nog.

Noteer zaterdag 11 oktober nu al in uw agenda

Grote soepverkoop!
CD&V-Schelle laat de 100ste verjaardag van de Eerste Wereldoorlog niet onopgemerkt 
voorbijgaan We gaan soep verkopen ter herdenking van de soepbedelingen in Schelle, nu 
een eeuw geleden (zie blz.1). U krijgt binnenkort alle informatie in de bus.

Op de gronden tussen de Steenwinkelstraat en de Clement 
Bolsensstraat is de bouw van 36 assistentiewoningen - tot 
voor kort sprak men van ‘service� ats’ - van start gegaan. De 
kelderplaat en de kelderwanden zijn al gegoten. Eind no-
vember dit jaar ligt de dakbedekking erop. Men ziet de bouw 
zo opschieten: op vijf maanden tijd van kelder naar dak! Als 
de planning kan aangehouden worden, kunnen de eerste 
bewoners in oktober 2015 de � ats betrekken. Bouwheer is 
het Schelse OCMW, onder voorzitterschap van Axel Boen.

‘Voor de verkiezingen ging CD&V-Schelle het engagement 
aan om voor senioren 36 assistentiewoningen te bouwen,’ 
zegt voorzitter Boen. ’Deze belofte is dus volop in uitvoe-
ring. Het OCMW investeert ongeveer 6 miljoen voor deze 
senioren� ats. 26 van de 36 woningen hebben 2 kamers, de 
10 andere 1 kamer.’

De assistentiewoningen zijn voorzien van eigentijds com-
fort. Allerlei toepassingen van domotica maken alles woon-

vriendelijk én veilig. De bouw moet voldoen aan de ener-
gienormen die Europa oplegt tegen 2020. Deze zgn. BEN-
woningen – wat staat voor Bijna Energieloze woningen 
– hebben een E-peil (energetisch peil) lager dan 30 en een 
K-waarde lager dan 40. Het OCMW streeft naar een K-waar-
de van 26. Er wordt ingezet op opslag (ongeveer 30.000 liter) 
en recuperatie van regenwater voor de toiletspoeling. Op de 
daken komen zonneboilers en zonnepanelen. CD&V-Schelle 
kiest zoals steeds – en sinds lang - voor doorgedreven duur-
zaamheid.

De interesse voor de � ats is groot. De komende maanden 
wordt er gewerkt aan de toewijzingsprocedure en aan een 
huishoudelijk reglement.

Het gaat om een grote investering, maar het weze duide-
lijk: met CD&V-Schelle gaan de belastingen niet omhoog. 
Schelle kan dit project aan zonder uw belastingen op te 
drijven.

Wéér een 
CD&V- belofte in 

uitvoering
Fundamenten van 36 OCMW-
service� ats zijn gelegd

OCMW-voorzitter Axel Boen en OCMW-raadslid Erik Van der 
Aa: ‘Dit wordt een realisatie op maat van onze senioren.’

De OCMW-raadsleden Tanya Jansegers, Erwin Vergult en Bert 
Van Bogaert samen met burgemeester Mennes op het terrein 
waar de 36 � ats in opbouw zijn.

� ink aantal pagina’s is gewijd aan de schrijnende armoede en de hongersnood die de Rupelbewoners teisterden. Leo Bridts: ‘Tot de ver-
beelding spreken nog altijd de soepbedelingen die door het zogenaamde ‘Komiteit’ werden op touw gezet, ook in Schelle. Zo kon men 
de grootste nood toch een beetje lenigen…’

Het boek ligt in de winkel en kost 19,95 euro. Aanbevolen!

Zaterdag
11 oktober



600 (!) Schellenaartjes leven 
zich uit in sport en spel
Het jeugdig enthousiasme 
spatte in het rond

Onze WK-prijsvraag: een massa inzendingen

Rode Duivels wisten ook Schelle te bekoren 
De WK-wedstrijd, die in juni werd georganiseerd 
door onze CD&V-afdeling, kreeg zeer veel weer-
klank. Er kwam een massa reacties van Schellena-
ren op de vraag ‘Welk land wordt wereldkampioen?’ 
Sommige deelnemers geloofden in de winstkansen 
van de Belgische ploeg en kozen resoluut voor de 
Rode Duivels, maar uiteindelijk was het Duitsland 
dat met de Wereldbeker aan de haal ging. Niet min-
der dan 24 inzenders hadden het juist. Er waren drie 
prijzen uitgeloofd en dus moest het lot beslissen. 
Een onschuldige hand duidde de gelukkige win-
naars aan. 30 euro ging naar Kristine Vermeulen en 
45 euro naar Stefan Van de Weyer. De hoofdvogel 
- 75 euro - werd afgeschoten door Werner Michiels. 
Pro� ciat!

De Rode Duivels bereikten de kwart� nale. Dat 
sloeg ook in Schelle enthousiasme los, getuige de 
vele driekleurige vlaggen aan de gevels. 

Boerenhoek pakt uit met derde Schelse BIN
Onlangs werd in Schelle het derde BIN (BuurtInformatieNetwerk) opge-
richt: BIN-Boerenhoek. Dit BIN groepeert alle zijstraten van de Steenwin-
kelstraat vanaf de Tuinlei. Ruim 60 buurtbewoners hebben zich in dit BIN 
verenigd. De leiding is in handen van Gilbert Van de Vreken (Koekoek-
straat) en van twee co-coördinatoren: René Vervliet (Tuinlei) en Marc Van 
Dijck (Azaleastraat).

Op basis van wettelijk vastgelegde regels brengt een BIN de politie, het 
gemeentebestuur en de burgers in een netwerk samen. Wanneer er zich 
verdachte toestanden in de omgeving voordoen, wisselen zij informatie 
uit. Zo’n buurtnetwerk geeft extra ogen en oren aan de politie. De BIN-
zone wordt afgebakend met BIN-borden. Deze borden alleen al houden 
ongure elementen op afstand.

Met de komst van BIN-Boerenhoek zijn nu reeds drie BIN’s in Schelle werk-
zaam. De twee andere zijn BIN Kapelom (Kapel-straat en omgeving) en 
BIN-Z-Brandekensweg (KMO-zone langs de Boomse Steenweg). Er wordt 
nu gedacht aan een vierde BIN, die alle zelfstandigen zou groeperen. Met 
een dergelijke BIN - die de naam BIN-Z-Centrum zou krijgen - kunnen de 
zelfstandigen voor maximale veiligheid zorgen. Een werkbare BIN veron-
derstelt toch een 25-tal deelnemers. Geïnteresseerd? Meld u dan aan!

CD&V-Schelle is een groot  voorstander van BIN’s. Het is geen toeval dat 
het eerste BIN van de Rupelstreek in Schelle werd opgericht. Het zou for-

midabel zijn als alle straten in een of ander BIN 
gegroepeerd waren. Als u eraan denkt ook 

in uw eigen buurt te starten met een 
BIN, neem dan contact op met onze 

burgemeester. 

 Hartelijk dank!

BIN-Boerenhoek wordt gecoördineerd door schepen 
Gilbert Van de Vreken, in samenwerking met René Vervliet 
en Marc Van Dijck.

‘Het was een plezier om te zien hoe de kinderen de 
voorbije zomermaanden genoten van de diverse 
sport- en spelkampen, die door de Dienst Vrije Tijd 

in samenwerking met de sportraad en de sportclubs werden georganiseerd,’ zegt eerste schepen 
Geert Rottiers (CD&V). ‘Er stonden maar liefst 20 kampen van allerlei aard op het programma. Het 
weer was niet altijd van de partij, maar dat kon het enthousiasme van de jonge Schellenaartjes - er 
waren ook heel wat kleutertjes bij - niet drukken.’

zich uit in sport en spel

spatte in het rond

Ook buurtfeesten en speelstraten 
kennen groeiend succes

Het is erg verheugend dat er 
in Schelle steeds meer straat- en 
buurtfeesten komen. ‘De initiatiefnemers verdie-
nen alle lof,’ zegt burgemeester Mennes (CD&V), 
‘want dergelijke feesten zorgen niet alleen voor 
ontspanning en sfeer, maar ook voor samenhang 
en verbondenheid tussen de mensen. Vandaar 
dat het gemeentebestuur dit aanmoedigt met 
subsidies. Vergeten we niet dat ook hier de vrij-
willigers met ongebreidelde inzet voor de anima-
tie zorgen. Naast de buurtfeesten hebben we in 
Schelle ook de speelstraten waarvan vooral het 
jonge volkje heel veel plezier beleeft!’

De straten waar feesten plaatsvonden of nog 
doorgang zullen vinden, zijn de Sierkerslaan, 
Ceulemansstraat, Heidestraat, Rodenbachplaats, 
Tuinlei, Paepevelden, Kattenberg, Peter Benoit-
plein en Pastorijstraat.

CD&V
Schelle

60 buurtbewoners 
houden een oogje 

in het zeil

Schepen Geert Rottiers 
(CD&V): ‘Nog nooit zag ik zo-
veel jeugdig enthousiasme!’

De Schelse CD&V-bestuursleden hulden zich in juni in Rode Duivels-uitrusting 
om de WK-prijsvraag kleur bij te zetten.

Kinderen in volle actie. En of ze er plezier aan beleefden!

Het succes van deze sport- en spelkampen 
groeit van jaar tot jaar. Voor het eerst konden de 
ouders hun kinderen online inschrijven en dat 
gebeurde op grote schaal: 90 procent! In totaal 
namen ruim 600 kinderen deel. In 2013 noteer-
den we zowat 400. De stijging is spectaculair. 
Geert Rottiers: ‘De kampen worden begeleid 
door geschoolde monitoren. Zij weten er de 
sfeer in te brengen. Aan deze mensen en aan 
alle medewerkers van de Dienst Vrije tijd betuig 
ik uit naam van de ouders mijn grote dank. Er is 
schitterend werk geleverd…’

Buurtfeesten en speelstraten brengen gezelligheid voor jong en oud. 
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