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CD&V-bestuursleden poseren tussen de ‘knuffelbomen.

WEET U WAAROM U DE
SCHELSE BOMEN MOET…
OMARMEN?
OMDAT ONZE BOMEN ELK JAAR 75 TON CO2 VERWERKEN!
Enige tijd geleden maakten studenten van de
Hogeschool Gent een wetenschappelijke studie
over het bomenbestand in Schelle. Zij kregen
o.m. de opdracht de bomen te tellen. Dat leverde een verrassend resultaat op: de studenten
kwamen tot een totaal van 2 329! Dit getal is
des te verrassender omdat het enkel en alleen
de bomen in de straten betreft. De bomen die
in parken en plantsoenen of in het Berrenheibos staan, werden niet meegerekend.
‘Uit deze studie van de Gentse Hogeschool
blijkt dat de 2 329 straatbomen 75 ton CO2
verwerken, elk jaar opnieuw’, zegt burgemeester Rob Mennes (CD&V). ‘Ongelooflijk maar
waar. Dit toont ten volle aan hoe belangrijk
bomen zijn voor ons, mensen. Bomen reinigen
ons milieu. Zij zorgen voor duurzaamheid. Zij
zijn dus onze medestanders, onze vrienden.

Vandaar dat we met enkele CD&V-bestuursleden deze symbolische foto hebben gemaakt:
we omarmen – vol dankbaarheid – de Schelse
bomen, omdat ze de CO2-uitstoot te lijf gaan!’
De Gentse studie vermeldt ook dat de kwaliteit
van onze bomen bijzonder goed is. Rob Mennes: ‘We gaan ervoor zorgen dat dit zo blijft.
De studenten stelden voor alle bomen een
onderhoudsplan op, met aanbevelingen voor
diversiteit. Daar zullen we als gemeentebestuur
alle aandacht aan schenken. Het is vanuit onze
CD&V-ploeg een doelbewuste en volgehouden
beleidskeuze geweest om in alle straten bomen
aan te planten. Denk onder meer aan de levensbomen voor de pasgeborenen. Al in 1986 – bijna 30 jaar geleden – gingen we met deze actie
van start. Dat leidde tot de bemoedigende resultaten die we nu uit de Gentse studie kunnen

aflezen. Tot alle
Schellenaren
zeg ik: ‘Wees de
Schelse bomen
dankbaar.’ En
met een glimlach besluit de
burgemeester:
‘Omarm
ze!
Het zijn knuffelbomen!’

BELGISCH KAMPIOENSCHAP SCHAKEN
KOMT NAAR SCHELLE:
lees blz. 5

HOE KUNT U GENIETEN VAN DE
LENTE?
Axel Boen aan het Rupelveer: ‘Wandelen en fietsen in onze eigen streek
heeft een aparte charme.’

1. KOM NAAR DE DAG
VAN HET PARK OP
ZONDAG 31 MEI
De Dag van het Park is uitgegroeid tot
een jaarlijkse traditie. In 2013 genoten
zowat 1 500 Schellenaren van dit feest.
Dit jaar spreken we af op zondag 31 mei.
Tien Schelse verenigingen staan klaar
met spijs en drank. Voor muziek zorgen
de harmonie, de chiromuziekkapel, de
muziekacademie, Matic en Double Dee,
alsook dansschool Dance Duplex. Verder zijn Natuurpunt en Scheepsmodel-

kiezen voor een hoogteparcours, een
touwenbrug of een death ride over de
hofgracht. En vergeet vooral de vuurspuwersshow niet.

lenbouwvrienden met een stand aanwezig. De allerkleinste kinderen komen aan
hun trekken in een treintje op sporen en
bij grimeurs. Meer avontuurlijke types

De organisatie van een dergelijk evenement vergt grote inzet en veel energie.
De mensen van de gemeentelijke Infodienst leiden alles in goede banen. Zij
hopen -samen met u- op mooi weer!

HET GAAT GOED
IN SCHELLE.
OOK MORGEN !
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CD&V-Schelle: de ploeg
rond de burgemeester

2.EEN LEUKE
UITSTAP?
HANDIGE
BROCHURES
WIJZEN U DE
WEG
Voor
zonnekloppers heeft Axel Boen
(CD&V), voorzitter
van Toerisme Rupelstreek, een tip klaar:
‘In onze nieuwe Dagtripbrochure vindt u
alles wat in de Rupelregio en het Hombeekse Plateau (de
groene rand van Mechelen) op toeristisch

gebied te beleven valt. Wandel- en fietspaden langs de waterlopen liggen op u
te wachten: onze eigen streek heeft een
aparte charme, vooral omdat hier, naast
natuur en water, ook cultuur en gastronomie aanlokkelijk zijn.’
De infobrochure krijgt nog een broertje.
Alle toeristische en recreatieve activiteiten die tussen 1 juni en 30 september
plaatsvinden in de regio, worden samengebracht in een zomerpocket. Deze
gids, op 30 000 exemplaren, komt huis
aan huis in de bus. U kan de door u georganiseerde activiteiten gratis in deze
zomerpocket laten opnemen. Adverteren kan ook. Eén adres: info@toerismerupelstreek.be
En dan is er nog de Wandelgids van Natuurpunt Rupelstreek. In deze nieuwe
publicatie staan 10 wandelingen langs
de mooiste natuurgebieden aan Rupel,
Schelde en Nete. Bij elke wandeling
hoort een wandelkaartje met genummerde kijkpunten.

HONDERDEN SCHELSE JONGEREN
LEVEN ZICH UIT IN SPORT EN SPEL
DIENST VRIJE TIJD DRAAIT OP VOLLE TOEREN
Het aantal jongeren dat in Schelle deelneemt aan een waaier van sport- en
spelevenementen gaat van jaar tot jaar
in stijgende lijn. De krokusvakantie, de
paasvakantie en de zomervakantie zitten eivol met kwaliteitsvolle activiteiten
en kampen, en dit voor alle leeftijden.
Kleuters, kinderen en jongeren vinden
hun gading.
‘Het is een plezier om al dat jonge geweld aan het werk te zien,’ zegt eerste
schepen Geert Rottiers (CD&V), bevoegd voor Sport. ‘De jeugd geniet en
de ouders genieten mee. We krijgen veel
waardering voor de activiteiten die we

uit de grond stampen. Er is een lange
weg afgelegd en daar mogen we best
trots op zijn.’
Een achttal jaren geleden kwam Geert
Rottiers in contact met Sabrina Scherps,
coördinator van de Dienst Vrije Tijd. In
samenwerking met de sportraad en met
een nieuw personeelslid bouwden zij een
programma uit dat elk jaar meer allure
kreeg. Die visie op lange termijn leverde
resultaten op. Er werd onder meer geïnvesteerd in informatica. Zo kunnen de
ouders hun kinderen online inschrijven.
Schelle is ook de voortrekker van de intergemeentelijke samenwerking, vooral

met Niel en Hemiksem. De Schelse kinderen kunnen ook deelnemen aan activiteiten van de Sportregio Rivierland,
waarvan Geert voorzitter is.
Sabrina Scherps: ‘We besteden ook grote aandacht aan onze Schelse sportclubs.
We werkten een sportbeleidsplan uit
waardoor clubs de afgelopen jaren opmerkelijk meer subsidies ontvingen vanuit de gemeente en vanuit het Vlaams
gewest. Diverse gemeentebesturen
toonden belangstelling voor onze werking. Dat bewijst dat we goed bezig zijn.’

Schepen Geert Rottiers (CD&V) en coördinator
Sabrina Scherps: ‘Het is een plezier om te zien hoe
al die kinderen zich amuseren.’

BELGISCH
KAMPIOENSCHAP
SCHAKEN KOMT
NAAR SCHELLE

De Dienst Vrije Tijd is er in geslaagd het Belgisch kampioenschap schaken naar
Schelle te halen. Het evenement heeft plaats in de zomervakantie, tussen 3 en 12
juli. Ook voor de hardlopers dient zich een nieuwigheid aan: de welbekende Color
run zal dit jaar door onze gemeente passeren. Vorig jaar werd uitgepakt met de Jaarmarkt run. Intussen zijn de Duo run en de Highland run erg populair geworden. En
nog een laatste nieuwtje: binnenkort wordt de nieuwe speeltuin in het park geopend.

5

OUD SCHELLE HERLEEFT IN
HEEMMUSEUM BYSTERVELT

Vooraan van links naar rechts: Rob Mennes, Geert Rottiers, Agnes Vermeulen, Luc De Kock, Vera Goris.
Achter de toog staan van links naar rechts: Henry De Bondt, Ernest Crevals en Christel Van Saarloos.

Het Heemmuseum Bystervelt is gehuisvest
in de vroegere pastorie, Peperstraat 48, op
honderd meter van het gemeentehuis. ‘Wie
bij ons binnenstapt, ontdekt de charme van
grootmoeders tijd,’ zegt Henry De Bondt,
sinds 2006 voorzitter van Heemkring Scella, die het museum beheert. ‘Hier vind je
het Schelle van weleer in al zijn glorie. Ik
geef een voorbeeld. In lang vervlogen tijden kende iedere Schellenaar ‘Trees Bazaar’,
een volksvrouw die altijd glimlachte. Ze
baatte op de Provinciale Steenweg een klein
winkeltje uit. Het meubilair van dit schattige
winkeltje -met de oude weegschaal en bokalen op houten rekken- werd door de heemkring van de ondergang gered: het staat hier
nu in het museum te pronken. Zo mooi is
dat. Pure nostalgie!‘
‘Ook de herberg ‘In de kroon’ is bewaard
gebleven. In die staminee konden de Schel-

lenaren een glaasje jenever Oude Klare drinken voor 3 centiemen! Schelle was vroeger
een landbouwgemeente en ook daar vind je
hier de sporen van terug: allerlei boerengerief met rare namen. Wie kent vandaag de
dag nog een dorsvlegel, een haspel of een
vlaskammer? Ach, er is hier zoveel te bekijken. Het pronkstuk van onze collectie is een
boek uit de 17de eeuw dat vanuit Holland in
Schelle is terechtgekomen: het verzamelde
werk van de volksdichter Jacob Cats, beter
bekend als Vadertje Cats.’
De Heemkring is zowat een halve eeuw in
onze gemeente actief. Samen met de bestuursleden Luc De Kock, Christel Van Saarloos, Annick Annemans, Ernest Crevals en
andere medewerkers waakt Henry De Bondt
over het historisch en heemkundig patrimonium in Schelle. ‘We proberen de bevolking
zoveel mogelijk bij onze werking te betrek-

ken via persartikelen en eigen publicaties,’
legt de voorzitter uit. ‘Geregeld zetten we de
deuren van ons Heemmuseum open, nl. van
april tot augustus elke laatste zondag van de
maand. Tijdens Openmonumentendag in
september en als afsluiter Schelle Jaarmarkt
in oktober. De toegang is gratis. Heb je zin in
een jenever of een biertje uit een oude kruik?
Daar zorgen we voor! We organiseren ook
meermaals per jaar een thematentoonstelling.’
Het museum stelt 9 vitrinekasten ter beschikking, voor iedereen die graag zijn verzameling, hobby of iets anders over de gemeente
Schelle in de kijker wil zetten.
Contact: Henry De Bondt,
0477 84 32 20.
Henry.de.bondt@telenet.be en
www. bystervelt.be
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‘HIER KEER JE TERUG NAAR HET DORP UIT LANG VERVLOGEN TIJDEN…’

