
schelle.cdenv.be
InformatIeblad Cd&V - Jaargang 10 - nr 7 - noVember - deCember 2011

In onze gemeente is het moeilijk om zich te vervelen! 

Kunnen Schelse jongeren zich vervelen? Nauwelijks. Onze 
gemeente bruist van de voorzieningen en de activiteiten. Aan 
kansen is er geen gebrek. Van recente datum zijn onder meer 
de danscursussen voor kinderen en de schaakclub. ‘ Vanuit 
het gemeentebestuur willen we alles wat leeft en beweegt, 
aanmoedigen en ondersteunen, ‘ zegt burgemeester Rob 
Mennes (CD&V). ‘Er liggen ook nieuwe  plannen op tafel’. 

Rob Mennes: “Schelle bruist van de activi-
teiten. Dat willen we aanmoedigen!”
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Wedstrijd! Doe mee en win 15 euro
Op welke plek in Schelle werd deze foto gemaakt?

Hoe stuurt u uw antwoord 
in? Drie mogelijkheden:
- Zend een sms’je met uw naam en 
de plek waar de foto werd gemaakt 
naar 0484/50.07.79 (voorbeeld: 
Vanmarcke + park)
- Steek een briefje met uw naam, 
adres, telefoonnummer én de plek 
waar de foto werd gemaakt, in de 
bus bij een van volgende personen: 
Eddy Wouters, Quarteerstraat 10; 
Walter Cuyckens, Consciencestraat 
41; Jean-Pierre Van den Neucker, 
Guido Gezelleplaats 16; Rob Men-

nes, Provinciale Steenweg 144.
- Mail uw antwoord naar ed_wou-
ters@hotmail.com (vergeet de 
underscore niet!)
Alleen Schellenaren mogen aan 
de wedstrijd deelnemen. De win-
naar of  winnares wordt persoonlijk 
verwittigd. Om redenen van privacy 
gebruiken we  uw persoonsgegevens 
enkel en alleen voor deze wedstrijd. 

Oplossing van vorige wed-
strijd
Het ging om het mooie standbeeld 

‘De brigand’ van Roger Pintens 
junior. Het beeld staat aan de Laar-
kapel. De naam van de winnaar of  
winnares verschijnt in onze volgen-
de publicatie (tenzij hij of  zij liever 
anoniem wil blijven).

Onze gemeente zit vol mooie plekjes. We pikten er een 
eentje uit  en maakten er de foto die u hierbij ziet. De 
vraag luidt: waar in Schelle is dit? Bezorg ons de oplos-
sing ten laatste op 5 december. Uit de juiste inzendingen 
wordt de winnaar of winnares geloot. Hij of zij ontvangt 
een aankoopbon van een Schelse handelszaak:15 euro.

Waar kunnen jongeren 
in Schelle zoal van genieten?

Subsidie op de 
BuzzyPazz: een 
goede zaak voor 
het gezinsbudget.

De ‘Schellebel’ groeit nog
Buitenschoolse kinderopvang beantwoordt aan een nood en dus werd 
in 1994 aan de Provinciale Steenweg een huis opengesteld: ‘De Schel-

lebel’. Kort nadien kwam de aanpalende woning erbij. Nog wat later was er de uit-
breiding met ‘De Boot’. Op minder dan tien jaar kon een dubbel aantal kinderen 
in ‘De Schellebel’ terecht. 
Van bij de start lag de lat hoog: naschoolse opvang van hoge kwaliteit. Coördina-
toren en begeleidsters werken hieraan met veel toewijding. CD&V-Schelle wil die 
kwaliteit dichtbij huis blijven aanmoedigen. Er worden schikkingen getroffen om 
verdere uitbreiding mogelijk te maken. 

32% korting op de 
BuzzyPazz

Het gemeentebestuur 
geeft een korting 
van 32% op de 
BuzzyPazz voor 
jongeren tot 25 
jaar. Burgemees-
ter Mennes: ‘Het 
openbaar vervoer 
zet een flinke hap 
in het gezinsbudget, 
onder meer voor 
verplaatsingen naar 

scholen buiten 
Schelle, een flinke 
hap in het gezins-
budget. Met de 

subsidie op de BuzzyPazz maken we 
bus en tram aanzienlijk goedkoper. We 
doen dat ook, omdat we het openbaar 
vervoer willen stimuleren: het is min-
der vervuilend en dus positief  voor het 
leefmilieu.’
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Nieuw! Danscursus voor kinderen
Sinds september kunnen kinderen in Schelle een heuse danscursus 
volgen. ‘Er zijn twee leeftijdsgroepen: van 6 tot 8 jaar en van 9 tot 12’, 
zegt schepen Geert Rottiers (CD&V). ‘Een 20-tal jongeren zijn inge-

schreven en het gaat in stijgende lijn. Het is een plezier om dat jonge volkje bezig 
te zien. Gediplomeerde dansmonitoren leren de kinderen de knepen van het vak, 
en dit tegen democratische prijzen.’
De danscursussen zijn een vervolg op het danskamp dat in de zomervakantie 
plaats had. De gemeentelijke Dienst Vrije Tijd sloeg voor de organisatie de han-
den in elkaar met Fedes (Federatie van dans en sport). De lessen gaan door in de 
gemeentelijke basisschool De Klim.
Het zomerdanskamp kende een groot succes. 60 kinderen namen eraan deel. 
Het kamp werd afgesloten met een demonstatie voor de ouders. Jonge dansers 
zorgden ook voor een optreden in de beide Schelse rusthuizen. Dat werd door de 
senioren erg gewaardeerd. 
Al sinds 2007 biedt de Dienst Vrije Tijd in de zomervakantie een uitgebreid 
jeugdprogramma aan: sport, spel, balkamp, watersportkamp, ‘fun for kids’ enz. Er 
is zelfs een kleuterkamp!

Volgend jaar klaar: acht klassen
Onze beide Schelse scholen barsten uit hun voegen. ‘Uitbreiding en 
vernieuwing dringen zich op,’ zegt Nele Moortgat (CD&V), schepen 
van Onderwijs. ‘Zowat tien jaar geleden dienden de twee scholen de 

nodige aanvragen voor subsidie in. Voor de vrije basisschool is het nog even 
wachten, maar in de gemeenteschool zijn de uitbreidingswerken aan de gang. De 
acht nieuwe klaslokalen moeten tegen september 2012 klaar zijn. We investeren 
daar ook flink in energiebesparing.’
In Schelle trekken elke dag bijna 1.000 (duizend!) kinderen door de schoolpoor-
ten. Bijzonder opmerkelijk: ongeveer 30 procent van de schoolbevolking komt 
uit… andere gemeenten! Dat zegt alles over de kwaliteit van ons onderwijs en 
onze leerkrachten: Schelse scholen zijn goeie scholen. Elke school legt een eigen 
accent en heeft eigen sterktes. Dat moeten we met z’n allen koesteren, want de 
jeugd is de sleutel op de toekomst.

Meer dan 1000 jongeren zijn actief
De Chiro telt ongeveer 300 leden. Sportverenigingen zoals voetbal, 
volleybal, basketbal, turnkring en wandelclub hebben elk ook om en bij 
de 300 leden onder wie veel jongeren. Ook cultuurorganisaties zoals de 

Harmonie en Dafofi hebben een aparte jongerenwerking. Burgemeester Mennes: 
‘Op diverse manieren krijgen deze verenigingen een betekenisvolle ondersteu-
ning: subsidies, kampvervoer, feestelijkheden, huisvesting,… Logisch, want ze 
zijn van kapitaal belang voor onze lokale samenleving. De onverwoestbare inzet 
van vrijwilligers moeten we naar waarde schatten. CD&V- Schelle zal hen blijven 
steunen.’

Geboortepremie 
en levensboom
Het gemeentebestuur heet 
elke baby die in Schelle 

wordt geboren of  geadopteerd, wel-
kom met een premie en een levens-
boom. Reeds in 1986 – intussen een 
kwarteeuw geleden! – startte CD&V 
met de levensboomplanting: een 
initiatief  dat toen nog vrijwel nergens 
in Vlaanderen bestond. Zo werd in de 
loop van de jaren als het ware een bos 
aangeplant. De actie werd intussen – 
omwille van de beschikbare ruimte 
– gewijzigd, maar de essentie bleef: 
een welkomstcadeau voor elk nieuw 
leven. 

Ambiance in ‘Sjatoo 
Schel’
Jongeren vanaf  16 jaar heb-

ben sinds 2006 een eigen stek in de 
kelder van de sporthal. Hun jeugdclub 
kreeg  een ludieke naam: ‘Sjatoo Schel’. 
De jeugd stond  zelf  in voor de inrich-
ting van de ruimte en voor het beheer. 
Er staan allerlei thema-avonden op het 
programma.

Huiselijke opvang 
bij onthaalmoeders
Een ruime groep onthaal-
moeders staat elke dag paraat 

om onze kleine peuters te ontvangen. 
Het is een zegen dat zij hier hun wo-
ning voor open stellen, want de nood 
is groot. CD&V-Schelle steunt deze 
opvang. Het is de bedoeling om tegen 
betaalbare prijzen onder een of  andere 
vorm in Schelle een kindercrèche op te 
richten. 
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Honderden jaarmarktgangers doen mee 
aan actie ‘Eén dag burgemeester’

Schelle kiest voor fietspaden en serviceflats

De opdracht was: ‘Stel dat u één dag 
burgemeester bent, dat u 3 miljoen 
euro in handen hebt en dat u kan 
kiezen uit 9 projecten. In welke 3 
projecten zou u dat geld dan inves-
teren?’ Vele jaarmarktgangers lieten 

zich niet pramen en dat leverde 
opmerkelijke resultaten op. Ziehier 
de rangschikking die de bevolking 
vooropzette: 1.Aanleg fietspad langs 
de Bovenvliet en langs het spoor 2. 
Bouw serviceflats 3. Aanleg speel-

bos 4. Oprichting crèche 5. Reno-
vatie of  nieuwbouw gemeentehuis 
6. Bouw sociale koopwoningen 7. 
Investering in groenonderhoud 8. 
Aanleg volkstuintjes 9. Aanleg Finse 
piste

Opvallend was dat heel wat deel-
nemers na afloop hetzelfde com-
mentaar hadden: ‘Zo’n actie ‘Eén 
dag burgemeester’ is wel leuk, maar 
laat vooral de échte burgemeester 
verder werken. Rob Mennes doet 
dat uitstekend. Schelle kan zich geen 
betere burgervader wensen!’

Een heerlijk nazomerweertje lokte de grote massa naar 
de jaarmarkt. Het werd een gezellige bedoening in de 
dorpskom. Er klonk muziek en heel wat handelaars en 
verenigingen zorgden met allerlei activiteiten voor de 
ambiance. De Schelse CD&V deed eveneens haar duit in 
het zakje. Het tentje met de oranje ballonnen sprong in 
het oog. Honderden Schellenaren namen deel aan onze 
ludieke actie onder de titel ‘Word zelf één dag burge-
meester’.

Het CD&V-tentje op de jaarmarkt was een opvaller. Vele mensen  wilden 
graag één dag burgemeester zijn!

De vraag naar fietspaden langs Bovenvliet en spoor steekt er met kop en schouder 
bovenuit.

Sinds de start van de rioleringswerken aan 
de Sint-Bernardsesteenweg in Hemiksem 
is het in Schelle doffe ellende. Mensen die 
van Schelle naar Hemiksem willen, moeten 
8 kilometer omrijden, via gevaarlijke kruis-
punten op de Boomsesteenweg .Dat levert 
files en wachttijden op. Er zijn nochtans 
oplossingen voorhanden. Mits goede wil is 
er een mouw aan te passen. Het is dan ook 
totaal onbegrijpelijk dat de burgemeester 
van Hemiksem overleg afwees…

www.cdenv-
schelle.be


