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Het voorbije jaar boekten diverse 
Schelse sportverenigingen mooie 

resultaten, maar de prestaties van 
wielrenster Lotte Kopecky (18) en 

van atlete Gerda Andries (48) sprongen er toch bovenuit. Lotte 
bracht twee Europese titels naar onze gemeente, terwijl Gerda 
twee wereldtitels pakte en bovendien haar eigen wereldrecord 
in de 14-kamp (= dubbele zevenkamp) verbeterde. Je moet het 
maar doen!

Lotte Kopecky is een aanstormend wielertalent. Ze is nog maar 
net 18 en heeft al een palmares om u tegen te zeggen. Zowel 
op de piste als op de weg sprokkelde ze de voorbije jaren di-
verse Belgische titels bij elkaar, maar 2013 betekende de inter-
nationale doorbraak. Met steile ambities was Lotte naar het 
Europees kampioenschap in het Portugese Anadia vertrok-
ken en ze maakte het daar helemaal waar. Twee keer - in de 
puntenkoers en in de achtervolging - stond zij op het hoogste 
schavotje en in de ploegenachtervolging voegde zij daar met 
het Belgische team nog een bronzen medaille aan toe. Met dit 
team vestigde ze zopas in Mexico ook nog een nieuw Belgisch 
record.

Geert Rottiers (CD&V), de Schelse schepen van Sport, is vol 
lof: ‘Lotte zet zich 100 procent in voor haar sport. Ze reisde de 
voorbije weken de halve wereld rond: van Italië via Mexico en 
Tsjechië naar Nederland. Ze werd ook opgenomen in de Belgi-

In 2013 kreeg Schelle een Europese 
én een wereldkampioene

CD&V-Schelle
werkt ook in 2014 
voor u en uw kinderen. 

Blijf ons steunen!
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Boordevol nieuws - jaargang 16 - December 2013

In 2013 vierden we het 10-jarig 
‘cultuurhuwelijk’ 
tussen Schelle en Hemiksem
In 2003, precies 10 jaar geleden, sloten Schelle en Hemiksem een ‘cultuurhuwelijk’. De twee gemeente-
besturen sloegen de handen in elkaar met de bedoeling het culturele leven op een hoger niveau te brengen. 
Zo ontstond Ivebic (Intercommunale Vereniging voor Bibliotheek en Cultuur).

De bibliotheken van de twee gemeenten werden gefusioneerd en gecentraliseerd in de Heuvelstraat in Hemik-
sem. Dat betekende meer � nanciële mogelijkheden en het leverde mooie resultaten op: méér boeken, méér 
computertoepassingen – denk aan internet en dergelijke – en ruimere openingsuren. Kort daarna kregen alle 
inwoners de brochure ‘Eb en vloed’ in de bus.

Ook dat was een hele ommekeer. De brochure zag – en ziet – er niet alleen schitterend uit, maar weerspiegelde 
ook het véél grotere aanbod aan culturele activiteiten. Er kwamen optredens van gerenommeerde artiesten 
(Willem Vermandere, Eva De Roovere, Yevgueni…), boeiende workshops, vormingsbijeenkomsten, voordrach-
ten en kinderanimatie. De meeste van deze activiteiten kregen een grote weerklank. Het woord ‘uitverkocht’ 
was niet uit de lucht. Samengevat: de balans is na 10 jaar samenwerking uiterst positief.

Het 10-jarige cultuurhuwelijk werd in oktober gevierd op een uiterst originele manier. De Ivebic-medewer-
kers organiseerden een ‘vrijgezellenavond’ en ’s anderendaags een heuse plechtigheid waarop de ‘huwelijks-
beloften werden vernieuwd’, onder leiding van een ceremoniemeester. Aan deze ludieke acties werd heel wat 
animatie gekoppeld, met hapjes en drankjes, een feesttaart, muziek en dans, allerlei spelen voor jong en oud 
en, zowaar, een … verwenweekend.

We wensen het cultuurechtpaar Schelle-Hemiksem nog vele vruchtbare jaren toe. 
Op weg naar het zilverjubileum!

Vrouwen 
aan de top! sche preselectie voor de Olympische Spelen van 2016. Vorige 

maand trok ze trouwens met de gepreselecteerde atleten op 
trainingsstage naar Mallorca. De toekomst  ziet er voor Lotte 
zeer mooi uit…’

In vergelijking met spring-in-‘t-veld Lotte Kopecky is Gerda An-
dries een echte laatbloeier. Zij begon met atletiek toen ze al 40 
jaar was, maar ze leverde sindsdien een reeks indrukwekkende  
prestaties bij de masters (de categorie van atleten boven de 
40). Dit jaar zette ze de kers - of beter de kersen - op de taart.

Tijdens het wereldkampioenschap in Porto Allegre (Brazilië) 
won ze goud op de 400 meter horden. Daarnaast werd ze 
derde op de 80 meter horden en net vierde in de zevenkamp. 
Maar daar bleef het niet bij. Nadat ze in 2012 het wereldrecord 
in de 14-kamp (= 14 atletiekproeven na elkaar)  had verpulverd, 
slaagde ze er dit jaar opnieuw in de wereldtitel te veroveren én 
haar eigen wereldrecord nog scherper te stellen. Schitterend! 

Ook Gerda heeft een band met de Olympische Spelen. De 
Schelse atlete kreeg in 2012 namelijk  de eer om de olympi-
sche vlam te dragen. ’Dat dankte ik aan mijn man,’ vertelt ze. 
‘Zonder dat ik het wist had hij mijn kandidatuur gesteld en het 
ongeloo� ijke werd waar: ik werd geselecteerd. Ik zal nooit ver-
geten hoe ik op 15 juni 2012 de olympische toorts in mijn hand 
mocht nemen en hoe ik dan een eind richting Londen liep. Dat 
geeft me nu nog  kippenvel!’

Wat zou u doen, als u één dag burgemeester was…? Lees blz. 3

In 2003, precies 10 jaar geleden, sloten Schelle en Hemiksem een ‘cultuurhuwelijk’. De twee gemeente-
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De Schellenaar

Lotte Kopecky (midden) stond tijdens het Europese kampioenschap 
drie keer op het schavotje: twee keer goud, één keer brons.

Lotte Kopecky: wielrennen, tweemaal 
Europees goud

Gerda Andries werkt op het Schelse gemeentehuis en toonde 
op de Dienst Vrije Tijd, Jeugd en Sport haar drie medailles aan 
schepen Geert Rottiers.

Gerda Andries: atletiek, tweemaal 
wereldgoud



Schevetorenfeest, dat in het nieuwe jaar trouwens voor de 
vijfde maal zal doorgaan op zaterdag 13 september (nu 
al noteren in uw agenda 2014!) De top drie werd vervol-
ledigd met de vernieuwing van kerkplein en omgeving. 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de resulta-
ten. Hartelijk dank aan al wie onze stand bezocht en …
tot weerziens op de jaarmarkt 2014.

U maakte het mee op de jaarmarkt

Als u één dag burgemeester van Schelle was, 
waarin zou u dan investeren?

Gilbert (71) en Maurice (68):

‘A�  ches plakken en borden timmeren, dat 
houdt ons jong!’ 

De Schelse jaarmarkt werd andermaal een vrolijk volksfeest: een 
massa mensen op de been, dierenkeuringen, kinderanimatie, 
muziek, kleurrijke kraampjes, de activiteiten van de verenigingen 
én de geur van frieten en hotdogs – het was er allemaal. Onze 
CD&V-ploeg ontbrak uiteraard niet. We hadden ons tentje opge-
slagen op de Provinciale Steenweg. Daar kon men proeven van 
enkele bijzonder lekkere cocktails en deelnemen aan ‘Het Spel 
van de Burgemeester’.

De opdracht luidde: stel dat u één dag burgemeester van Schelle 
bent, waarin zou u dan geld stoppen, m.a.w. welke investeringen 
vindt u prioritair? Vele jaarmarktgangers deden mee. Dat leverde 
toch wel enkele verrassende resultaten op.

Heel wat Schellenaren zijn gewonnen voor een � etspad langs de 
spoorweg en langs de Bovenvliet: dit project kwam met grote 
voorsprong als eerste uit de bus. Op de tweede plaats eindigde het 

Waar in onze gemeente werd de foto van dit torentje 
gemaakt? Als u het weet, kan u 15 euro winnen. Onder 
de juiste inzendingen verloten we een aankoopbon van 
een Schelse handelaar, waarde 15 euro. Inzenden vóór 10 
januari 2014. 

Drie mogelijkheden:

• Mail uw oplossing naar ibierque@gmail.com
• OF sms uw naam + antwoord naar 0475-31 33 50
• OF steek uw antwoord met uw naam, adres en 
  telefoonnummer in de bus bij:

Iris Bierque, Rollierstraat 11; 
Walter Cuyckens, Consciencestraat 41; 
Rob Mennes, Provinciale Steenweg 144.
Eddy Wouters, Quarteerstraat 10

Oplossing van onze vorige wedstrijd: 
op deze foto staat de onkruidwerende folie 
op de middenberm van de Fabiolalaan. 

Als winnaar werd Frank Van Camp 
uitgeloot. Pro� ciat!

Al meer dan een halve eeuw is Gilbert Van der Aa lid van 
de Schelse CD&V: 52 jaar! Ook Maurice Eeckeleers kan op 
een respectabel aantal jaren als CD&V-lid terugblikken: 38. 
En pas op, het gaat hier niet over papieren leden, maar over 
harde werkers. Als de handen uit de mouwen moeten wor-
den gestoken, zijn zij op post, altijd, overal en met de glim-
lach. Gilbert en Maurice stoppen er heel wat vrije tijd in.

‘De drukste periodes zijn natuurlijk de verkiezingen,’ vertel-
len ze. ‘Dan plaatsen wij in de Schelse straten grote borden 
met daarop onze verkiezingsa�  che. Daar komt een hele  
voorbereiding aan te pas. Die borden moeten getimmerd, 
beplakt, rondgevoerd en rechtgezet worden. We doen dat 
met een grote ploeg CD&V-medewerkers en dat maakt het 
prettig. Ja, wij doen dat graag. Al lachend zeggen wij: dat 
houdt ons jong!’

Gilbert en Maurice maken ook – samen met vele andere stil-
le werkers – deel uit van onze ‘facteurploeg’: de 20-koppige 
ploeg die bij u thuis ‘De Schellenaar’ in de brievenbus stopt. 

De twee 65-plussers hebben ook politieke mandaten be-
kleed, o.m. als gemeenteraadslid, als OCMW-raadslid en als 
bestuurslid van de Sociale Bouwmaatschappij. Daarnaast 
zijn zij al jarenlang – en nog steeds – actief in het vereni-
gingsleven. Maurice zit sinds 1968 in het bestuur van KWB-
Mikman en was in 1976 medeoprichter van de ouderraad 
van de Sint-Lutgardisschool. Nu hij gepensioneerd is, houdt 

Minister-president Kris Peeters
zorgt voor stabiliteit. 

Dat is wat we in onzekere tijden 
meer dan ooit nodig hebben.
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2014 zou voor ons land wel eens een 
beslissend jaar kunnen zijn
Nieuwjaarswoord van de voorzitter

2014 staat voor de deur. Samen met u wil ik even bekijken wat dit nieuwe jaar zal brengen. 
Eerst een woord over onze gemeente, vervolgens over ons land.

Voor Schelle kondigt 2014 zich bijzonder goed aan. De CD&V-ploeg, die onder leiding van bur-
gemeester Rob Mennes onze gemeente bestuurt met een absolute meerderheid, is er ander-
maal in geslaagd de belastingen - zoals beloofd - op hetzelfde lage niveau te houden. Terwijl 
een massa Vlaamse gemeenten moeten opboksen tegen de rode cijfers, is Schelle � nancieel 
kerngezond.

De personenbelasting steeg niet meer sinds 2007: ze is nu dus al zeven jaar ongewijzigd. Wat de onroerende voorhe�  ng 
(d.i. de grondbelasting) betreft is het verhaal nog stra� er. Bij deze belasting kwam er sinds 2001 geen frank of geen euro 
meer bij. Dat is al dertien jaar! Tegelijk gaat het CD&V-schepencollege onverminderd door met investeringen én met 
schuldenafbouw. Op deze resultaten mogen we, samen met alle Schellenaren, trots zijn.

Wat brengt 2014 voor ons land? Dat is een ander paar mouwen. In mei gaan we naar de stembus voor een nieuw Vlaams, 
Belgisch en Europees parlement. Deze stembusslag zou wel eens zéér beslissend kunnen zijn. Blijft België bestaan? 
Dat gaat u met uw stem mee bepalen!

De CD&V realiseerde mee de zesde staatshervorming. Door die staatshervorming worden voor maar liefst 20 miljard 
euro aan bevoegdheden naar de deelstaten overgeheveld. Dat betekent dat het zwaartepunt van de besluitvorming niet 
meer op Belgisch, maar op Vlaams niveau ligt. Klaar en duidelijk: dit is een historisch keerpunt!

De CD&V heeft daar hard aan gewerkt. Hopelijk zullen we loon naar werken krijgen.  De peilingen zien er gunstig uit. 
Minister-president Kris Peeters is een man die voor stabiliteit zorgt. Dat is wat dit land nodig heeft: 
stabiliteit, en vooral geen avonturen!
Ik wens u, uw familie en uw vrienden veel geluk in 2014.

Eddy Wouters

Voorzitter CD&V-Schelle

hij zich vooral bezig met het onderhoud van de school. Gil-
bert was in lengte van jaren een van de sterkhouders van de 
KWB en van Ziekenzorg. ‘Ziekenvervoer blijf ik doen, zolang 
ik kan, ‘ zegt hij. ‘Het is heel simpel: net als Maurice ben ik 
graag onder de mensen.’

In ons volgende nummer stellen we u enkele andere 
‘stille CD&V-werkers’ voor. 

Waar in Schelle?

Win 15 euro
met onze fotowedstrijd

Gilbert Van der Aa en Maurice Eeckeleers met de embleema�  che 
van CD&V-Schelle: ‘We hebben in 2012 meer dan 50 van deze 
a�  ches aangeplakt.’

Fietspad
Scheve TorenFeest
Vernieuwing Kerkplein
Sociale koopwoningen
Duurzame gemeentegebouwen
Automatische nummerplaatherkenning
Volkstuintjes
E-loket
Samenaankoop
Herdenkingsactiviteiten WO I
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(Willem Vermandere, Eva De Roovere, Yevgueni…), boeiende workshops, vormingsbijeenkomsten, voordrach-
ten en kinderanimatie. De meeste van deze activiteiten kregen een grote weerklank. Het woord ‘uitverkocht’ 
was niet uit de lucht. Samengevat: de balans is na 10 jaar samenwerking uiterst positief.

Het 10-jarige cultuurhuwelijk werd in oktober gevierd op een uiterst originele manier. De Ivebic-medewer-
kers organiseerden een ‘vrijgezellenavond’ en ’s anderendaags een heuse plechtigheid waarop de ‘huwelijks-
beloften werden vernieuwd’, onder leiding van een ceremoniemeester. Aan deze ludieke acties werd heel wat 
animatie gekoppeld, met hapjes en drankjes, een feesttaart, muziek en dans, allerlei spelen voor jong en oud 
en, zowaar, een … verwenweekend.

We wensen het cultuurechtpaar Schelle-Hemiksem nog vele vruchtbare jaren toe. 
Op weg naar het zilverjubileum!

Vrouwen 
aan de top! sche preselectie voor de Olympische Spelen van 2016. Vorige 

maand trok ze trouwens met de gepreselecteerde atleten op 
trainingsstage naar Mallorca. De toekomst  ziet er voor Lotte 
zeer mooi uit…’

In vergelijking met spring-in-‘t-veld Lotte Kopecky is Gerda An-
dries een echte laatbloeier. Zij begon met atletiek toen ze al 40 
jaar was, maar ze leverde sindsdien een reeks indrukwekkende  
prestaties bij de masters (de categorie van atleten boven de 
40). Dit jaar zette ze de kers - of beter de kersen - op de taart.

Tijdens het wereldkampioenschap in Porto Allegre (Brazilië) 
won ze goud op de 400 meter horden. Daarnaast werd ze 
derde op de 80 meter horden en net vierde in de zevenkamp. 
Maar daar bleef het niet bij. Nadat ze in 2012 het wereldrecord 
in de 14-kamp (= 14 atletiekproeven na elkaar)  had verpulverd, 
slaagde ze er dit jaar opnieuw in de wereldtitel te veroveren én 
haar eigen wereldrecord nog scherper te stellen. Schitterend! 

Ook Gerda heeft een band met de Olympische Spelen. De 
Schelse atlete kreeg in 2012 namelijk  de eer om de olympi-
sche vlam te dragen. ’Dat dankte ik aan mijn man,’ vertelt ze. 
‘Zonder dat ik het wist had hij mijn kandidatuur gesteld en het 
ongeloo� ijke werd waar: ik werd geselecteerd. Ik zal nooit ver-
geten hoe ik op 15 juni 2012 de olympische toorts in mijn hand 
mocht nemen en hoe ik dan een eind richting Londen liep. Dat 
geeft me nu nog  kippenvel!’

Wat zou u doen, als u één dag burgemeester was…? Lees blz. 3

In 2003, precies 10 jaar geleden, sloten Schelle en Hemiksem een ‘cultuurhuwelijk’. De twee gemeente-
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De Schellenaar

Lotte Kopecky (midden) stond tijdens het Europese kampioenschap 
drie keer op het schavotje: twee keer goud, één keer brons.

Lotte Kopecky: wielrennen, tweemaal 
Europees goud

Gerda Andries werkt op het Schelse gemeentehuis en toonde 
op de Dienst Vrije Tijd, Jeugd en Sport haar drie medailles aan 
schepen Geert Rottiers.

Gerda Andries: atletiek, tweemaal 
wereldgoud
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