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Vraag

Hoe bestrijd ik de 
eiken processierups?
Dag gemeente

In onze tuin staan enkele eikenbomen. Elk jaar in mei of juni 
ontdekken wij toch wel enkele haarden van processierupsen die 
voor ongemak zorgen, zoals jeuk en huiduitslag. Wat kunnen we 
doen om dit te verhelpen? 

Groeten
Miguel

Antwoord

Dag Miguel

De processierups is een behaarde rups die u inderdaad meestal in 
de maanden mei, juni en juli vindt op eikenbomen. De processie
rupsen trekken ‘in processie’ (groepsgewijs) naar de toppen van de 
bomen op zoek naar voedsel. Rond half mei krijgen de rupsen hun 
kleine brandharen die voor de nodige jeukproblemen zorgen. 

Er is geen reden tot paniek als er rupsen in uw omgeving zitten: 
gezond verstand en een voorzichtige aanpak kunnen veel hinder 
voorkomen. Als de nesten zich op een afgelegen plek bevinden 
waar u weinig komt, kunt u zeker overwegen om ze te laten 
hangen. De schadelijke rupsen verdwijnen vanzelf in de loop van 
het seizoen.

Voor bestrijding van de processierupsen op privédomein is 
het gemeentebestuur niet bevoegd. U kunt dan best een 
firma contacteren om de nesten te verwijderen. Een lijst van 
gespecialiseerde aannemers vindt u op onze website:  
www.schilde.be/eikenprocessierupsen.

Als nesten in laanbomen of in openbare parken zitten, dan 
kan men de dienst der werken waarschuwen (03 380 14 80 
of dienst.der.werken@schilde.be). Zij sturen op hun beurt een 
gespecialiseerde aannemer naar de plaats van de processierupsen.

Wat u vooral niet mag doen, is de rupsen en nesten aanraken, 
ze bestrijden met insecticiden of wegspuiten met een 
hogedrukreiniger. 

Een milieu en diervriendelijke tip? Hang in het najaar eens een 
nestkastje voor koolmeesjes. De koolmees is de natuurlijke vijand 
van de rups. De meesjes zullen snel toenemen en de processierups 
zal het een stuk 
moeilijker krijgen. 

Alle bee(s)tjes helpen, 
nietwaar?

Meer informatie

i

Straatbabbel 
Met wie zou u graag 
eens een terrasje 
doen?

Fabienne: “Sowieso met 
mijn beste vriend Ruben 
omdat een terrasje met 
hem al zo lang geleden is. 
Wij trokken altijd samen 
naar Antwerpen. Op de 
Groenplaats gingen wij dan 
een cocktail drinken. Dat mag 
er gerust snel nog eens van 
komen.”

Carina: “Ik zou het liefst met 
mijn dochter en kleinkinderen 
iets gaan drinken. Dat is al 
een tijdje geleden en ik mis 
ze. Als de maatregelen het 
toelaten, is dat het eerste 
wat ik ga doen.”

Lou: “Ik wil graag iets gaan 
drinken met mijn boys. Dat 
is écht veel te lang geleden. 
En eigenlijk ook met Michael 
Jackson. Alleen jammer dat 
hij dood is, want hij kon heel 
goed dansen en had veel 
talent.”

Karin: “De gelukkige is mijn 
vriendin Rachel. Wij doen 
heel veel dingen samen en 
gingen vroeger ook veel op 
reis. Het zou leuk zijn om 
terug wat leuke activiteiten 
te delen met elkaar.”
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Maak van uw privéparking  
een zorg parking
Dokters, verplegers en andere zorgverstrekkers vinden niet altijd een parkeerplaats dichtbij de woning van 
hun patiënt. Daardoor verliezen ze tijd die ze aan hun patiënten kunnen besteden. De gemeente voert daarom 
het systeem van 'zorgparkeren' in.

Wat is een zorgparking?
Een zorgparking is een parkeerplaats, bijvoorbeeld een oprit of 
garage, die burgers ter beschikking stellen aan zorgverstrekkers. 
Tijdens huisbezoeken kunnen ze hier 45 minuten parkeren. 
Hierdoor vinden zorgverstrekkers sneller een parkeerplaats, wat 
hen meer tijd geeft voor de verzorging van hun patiënt.

Wie kan gebruikmaken van de zorgparkeerkaart?
De zorgparkeerkaart is er speciaal voor verzorgers die een 
huisbezoek moeten afleggen met een voertuig. Als u een 
zorgparkeerkaart wil aanvragen, moet u over een RIZIV 
nummer of inschrijvingsnummer, uitgereikt door de Vlaamse 
Gemeenschap, beschikken. Bent u mantelzorger, dan komt u ook 
in aanmerking om een kaart aan te vragen. Op www.schilde.be/ 
zorgparking kunt u  via een formulier  uw zorgparkeerkaart 
aanvragen. Na goedkeuring ontvangt u de kaart die u toelating 
geeft om voor de maximumduur van 45 minuten te parkeren op 
een zorgparkeerplaats. Deze herkent u aan de speciale sticker. 
Zorg ervoor dat de kaart duidelijk zichtbaar is en dat u uw 
telefoonnummer vermeldt. Zo kan de bewoner u in geval van 
nood bereiken om te vragen uw wagen te verplaatsen.

Hoe bied ik een parkeerplaats aan?
Woont u in een straat waar vrije parkeerplaatsen schaars 
zijn? Dan kunt u uw oprit of garage ter beschikking stellen als 
zorgparkeerplaats. Een sticker geeft aan dat de zorgverstrekkers 
er tijdens huisbezoeken mogen parkeren gedurende 45 minuten. 
Moet u toch dringend weg? Dan kunt u altijd bellen op het 
telefoonnummer dat op de kaart achter de voorruit van de wagen 
staat. De zorgverstrekker verplaatst dan zijn wagen zo snel 
mogelijk. Een parkeerplaats aanbieden kan via een formulier op 
www.schilde.be/zorgparking. U ontvangt nadien de sticker die 

u zichtbaar moet aanbrengen aan de voorziene parkeerplaats 
(bijvoorbeeld op de garagepoort).

Zorgparkings in kaart
De adressen waar zorgparkeerplaatsen ter beschikking zijn, 
zullen op een kaart zichtbaar gemaakt worden op www.schilde.
be/zorgparking. Zo kunt u als zorgverstrekker op voorhand 
nagaan of er een zorgparkeerplaats beschikbaar is in de buurt 
van uw patiënt. Bij het ter beschikking stellen van uw oprit als 
zorgparkeerplaats, geeft u automatisch de toestemming om de 
adresgegevens van de zorgparking te gebruiken op de webpagina 
over het zorgparkeren. Enkel uw straat en huisnummer worden 
gepubliceerd.

Als u meedoet:
• Geeft u zorgverstrekkers per huisbezoek 

5 tot 10 minuten extra tijd die ze aan hun 
patiënten kunnen besteden.

• Zorgt u voor een vriendelijke en solidaire 
samenleving zonder dat het u een cent kost.

• Wordt u een van de sympathiekste 
Schildenaars.

Meer informatie en aanvraag indienen
Sociaal Huis, Turnhoutsebaan 67, Schilde
03 383 62 18, socialedienst@schilde.be
Het reglement en de aanvraagformulieren vindt u op 
www.schilde.be/zorgparking.

i
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Genieten van een zorgeloze vakantie, daar kijken we met z’n allen heel erg naar 
uit. Of we terug zullen mogen reizen binnenkort, was bij het ter perse gaan van dit 
infoblad nog niet duidelijk. Maar of het nu dichtbij of over de oceaan is, het is altijd 
nuttig om alles vooraf nog eens even goed te checken. De achterdeur die nog open-
staat of uw paspoort dat niet meer geldig is. Het zal u maar overkomen. Daarom deze 
checklist!

 Check uw bestemming
Reist u naar het buitenland, vraag dan eerst bij uw reisbureau of 
kijk op www.diplomatie.be of reizen naar het betreffende land 
wel is toegestaan en met welke maatregelen u dient rekening te 
houden. Per land krijgt u een gedetailleerd advies. Vervolgens 
checkt u welke reisdocumenten u eventueel nodig hebt. 
Afhankelijk van uw bestemming kan dit een identiteitskaart of 
reispas (paspoort) zijn. Controleer op voorhand of uw rijbewijs 
geldig is in uw vakantieland. Hou zeker rekening bij aanvraag van 
uw reisdocument met de aflevertermijn. Op deze website vindt 
u ook reisinformatie en aanbevelingen van de FOD buitenlandse 
zaken. Gaat u naar een risicoland, registreer uw reis steeds op 
travellersonline.diplomatie.be. Zo heeft de Belgische overheid 
een zicht op landgenoten die zich (tijdelijk) in het buitenland 
bevinden. Dit kan handig zijn bij een crisissituatie. U vindt er ook 
het Passagier Lokalisatie Formulier. Vul dit document in voor u 
terug naar België reist. Bij de grenscontrole kan de politie naar 
dit document vragen.

	  www.diplomatie.be, travellersonline.diplomatie.be, 
www.info-coronavirus.be

 Check de kids-ID
Wanneer u met kinderen onder de 12 jaar naar het buitenland 
reist, hebt u voor hen een kidsID nodig. Check of u over een 
kidsID beschikt en of deze nog geldig is. Hou rekening met 
een aflevertermijn van twee tot drie weken. Maak dus tijdig 
een afspraak met de dienst burgerzaken via 03 380 16 54.  
Vergeet de kidsID niet mee te geven met grootouders als 
uw kinderen er samen met hen op uit trekken. Reist uw kind 
onder begeleiding van een andere volwassene, school of 
vereniging? Dan moet u een reistoelating aanvragen. Hiervoor kunt 
u eveneens terecht bij de dienst burgerzaken, na afspraak.

	  www.schilde.be

 Check uw huis
Om bij thuiskomst niet voor onplezierige verrassingen te staan, 
kunt u bij Lokale Politie Voorkempen gratis afwezigheidstoezicht 
aanvragen. Meld de periode van afwezigheid minstens zeven 
dagen voor uw vertrek. De politie komt regelmatig bij uw woning 
langs, controleert of de deuren en ramen afgesloten zijn en let op 
mogelijke sporen van inbraak. Zorg voor een contactpersoon die 
de politie eventueel kan bereiken tijdens uw afwezigheid. Laat 
geen voorwerpen achter in uw tuin die een dief als gereedschap 
kan gebruiken. Leg waardevolle voorwerpen die makkelijk mee te 
nemen zijn (laptops, tablets, camera's, …) niet in het zicht.

	  www.politie.be of 03 210 40 00

 
Check met uw buren 
Vraag buren, vrienden of familie om een oogje in het zeil te 
houden. Een beurtrol om de brievenbus leeg te maken of de 
rolluiken op en neer te laten, kan al voldoende zijn om de 
indruk te wekken dat uw huis bewoond is. Laat zeker geen 
afwezigheidsbericht achter op de deur of het antwoordapparaat. 

 Check uw sociale media
Hebt u een openbaar profiel op sociale media? Dan post u best 
niets waaruit men kan afleiden dat u niet thuis bent. Die zonnige
voetenophetstrandfoto op Instagram kan heus wel wachten tot 
u weer thuis bent. Uw vrienden op Facebook kunt u ook bij uw 
thuiskomst jaloers maken met dat prachtige fotoalbum. En geef 
toe, zonder tablet of smartphone is het vakantiegevoel een flink 
stuk groter!

Mogen we terug reizen? Check!

F ijne vakantie
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Domo heeft een warm hart voor 
kinderen en hun gezin
Domo Voorkempen-Noorderkempen-Ranst is een organisatie die werkt met vrijwilligers en die opvoedingsondersteuning 
biedt aan kwetsbare gezinnen met kinderen tot 12 jaar. Vrijwilligers bezoeken het gezin om samen te spelen, te luisteren, 
te lezen, huiswerk te maken… Hiermee wil Domo kinderen meer kansen bieden om op te groeien tot evenwichtige 
volwassenen. En één van die enthousiaste vrijwilligers is Annelies. 

Annelies is tewerkgesteld in de 
farmaceutische sector en is vrijwilliger 
bij Nouria. Nouria staat er alleen voor 
om haar dochtertje van twee jaar 
op te voeden. Behalve een korte 
babbel met de buurvrouw in de 
traphal van haar appartement, 
heeft Nouria weinig sociale 
contacten. Wekelijks komt 
Annelies op bezoek en 
drinken ze samen een 
tasje koffie en maken 
ze een wandelingetje. 
Binnenkort mag 
het dochtertje van 
Nouria naar school. 
De kennismaking en 
inschrijving met haar 
kleuterschool werd door 
Annelies ondersteund. 
Nouria vindt het moeilijk om 
hulp te vragen aan externen. 
Annelies probeert samen met 
haar zaken op te nemen en in orde 
te maken. Ook financieel is het moeilijk. 
Annelies heeft daarom samen met Nouria 
contact opgenomen met het OCMW. Door 
aanwezig en bereikbaar te zijn voor Nouria 
wil Annelies haar steentje bijdragen aan 
preventieve gezinsondersteuning. 

Wat heeft u er toe aangezet om aan 
de slag te gaan als vrijwilliger bij 
Domo? 

Annelies: “Toen mijn kinderen het huis 
uit waren, wilde ik mijn dagen op een 

zinvolle manier kunnen vullen. Het 
laag drempelige karakter van 

Domo sprak mij al snel aan. Ik 
kies zelf in overleg met Nouria 
wanneer ik kom en wat we 
gaan doen. Dat zorgt ervoor 
dat ik de bezoeken flexibel 
kan inplannen in mijn 
agenda zodat er toch nog 
voldoende tijd overblijft om 
andere dingen te doen.”

Wat zijn volgens 
u de belangrijkste 

eigenschappen van een 
goede Domo-vrijwilliger?

Annelies: “Geduld en 
luisterbereidheid vormen twee 

eigenschappen die een Domo
vrijwilliger zeker en vast kan inzetten. 
Heel wat gezinnen bij Domo hebben het 
Nederlands niet als moedertaal, wat de 
communicatie soms erg moeilijk maakt. 
Met handen en voeten, gebaren en veel 
gelach komen we er altijd wel uit.”
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• Wandelen in het bos, picknicken in  
het park of tuinieren in uw tuin?  
Let op voor teken! De kleine 
spinachtige beestjes zijn extra 
actief tussen maart en oktober. Hoe 
controleert u op tekenbeten en hoe 
verwijdert u best een teek? Check het 
op tekenbeten.be.

• Draag op een warme zomerdag zorg 
voor uzelf en anderen. Bescherm u 
tegen de zon, zorg voor afkoeling en 
drink genoeg water.  
Meer tips op www.warmedagen.be.

• Hebt u dringend nood aan een gesprek? 
Worstelt u met zelfmoordgedachten 
of bent u bezorgd om iemand die aan 
zelfmoord denkt? Praten kan helpen. 
Bij de Zelfmoordlijn 1813 staat er 
altijd iemand voor u klaar. Elk gesprek is 
anoniem en gratis.  
Meer info op www.zelfmoord1813.be.

• Hebt u nog oude pmd-zakken? 
Geen probleem, u mag ze gewoon 
verder gebruiken. De oude zakken 
blijven onbeperkt geldig én u mag 
ze aanbieden mét de extra plastic 
verpakkingen. Nog niet helemaal 
mee met de nieuwe sorteerregels? 
Installeer de gratis Recycleapp op 
uw smartphone. U vindt er naast de 
sorteerregels ook de ophalingen en de 
openingsuren van het recyclagepark.

• Tijdens de Week van de Korte Keten 
van 15 tot 23 mei wordt de korte keten 
in de kijker gezet. Wilt u ook lokaal 
lekkers op uw boterham, in uw kookpot, 
op uw barbecue, in uw brooddoos, 
ijscoupe, glaasje, … Dat kan!  
Speur de agenda op  
www.weekvandekorteketen.be af en 
ontdek het aanbod bij u in de buurt. 
#lekkerlokaal

• Op zoek naar leuke activiteiten in uw 
buurt? Op www.uitinschilde.be vindt 
u wandelingen, films, sportactiviteiten, 
jeugdkampen, tentoonstellingen, 
workshops,… Kortom, voor ieder wat 
wils. Organiseert u een evenement 
in Schilde? Geef het dan in op 
www.uitdatabank.be, de grootste 
activiteitendatabank in Vlaanderen. Het 
evenement wordt ook opgenomen in 
de online kalender op www.schilde.be. 

Meer kort nieuws op pagina 8.

2970 KORT

Welk doorslaggevend argument kunt u aanreiken aan geïnteresseerden 
om de stap naar Domo te zetten? 
Annelies: “De positieve sfeer die binnen de organisatie heerst, is erg aangenaam 
om in te vertoeven. De coördinatoren maken een zo goed mogelijke match tussen 
vrijwilligers en gezinnen en staan steeds klaar om vragen of zorgen te beantwoorden 
en te bespreken. Daarnaast zijn er ook nog de supervisies en vormingen die voor mij 
erg waardevol zijn. Het contact met andere vrijwilligers met diverse achtergronden 
zorgt voor een erg gevarieerde groep waarin we steeds met vragen ook bij elkaar 
terecht kunnen. Vrijwilliger zijn is een kleine wekelijkse investering, maar de 
dankbaarheid en liefde die ik terugkrijg van mijn Domogezin zou ik voor geen geld 
van de wereld nog willen missen.” 

Zelf vrijwilliger worden?
Neem contact op met Marijke via Marijke@domovoorkempen.be  
of bel 0499 90 89 44. 

“
De dankbaarheid en liefde die ik 
terugkrijg, zou ik voor geen geld  

van de wereld nog willen missen.

”

Op 19 mei organiseert Domo Voorkempen-Noorderkempen-Ranst een 
online-infomoment via een Facebook Live. Deze is te volgen vanaf 19 uur 
via www.facebook.com/domo.voorkempen.5. Inschrijven is niet nodig. 
Verhinderd op dat moment of niet vertrouwd met Facebook? U kunt ook 
altijd contact opnemen per telefoon of mail.
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• In het voorjaar zet de natuur zijn beste 
beentje voor. Struiken, hagen en bomen 
krijgen elk jaar flinke groeischeuten. 
Snoei tijdig en houd uw beplanting 
in toom, zodat ze voetgangers, fietsers 
en automobilisten niet hinderen. 
Hou zeker ook verkeersborden en 
wegwijzers vrij. Dat is trouwens 
verplicht.

• Elk voorjaar steken honderden padden, 
kikkers en salamanders De Pont en 
de Rode Dreef over op weg naar 
hun geboortepoel in het park van 
Schildehof. Tijdens de paddenoverzet 
helpen vrijwilligers van Natuurpunt 
Schijnvallei deze diertjes graag veilig 
oversteken. Elk jaar kan Natuurpunt 
rekenen op veel helpende handen maar 
door de huidige coronamaatregelen 
was geen publiek toegelaten. 4974 
amfibieën haalden dit jaar veilig de 
overkant. 

• Ook nood om meer te bewegen in  
uw dagelijkse leven? Maar u weet niet 
hoe? Doe beroep op Chantal Baert,  
de Bewegen Op Verwijzing-coach  
voor onze gemeente, op het nummer 
0475 78 40 28. Zorg voor een verwijs
brief van uw huisarts en maak een 
afspraak. Bewegen op verwijzing is 
een initiatief van het Vlaams Instituut 
Gezond Leven, met steun van de 
Vlaamse overheid.

• Van zondag 30 mei tot en met zondag 
6 juni is het de Week van de Bij. 
De campagne moedigt iedereen aan 
zich in te zetten voor een betere 
leefomgeving voor zowel honingbijen 
als wilde bijen. Wist u dat bijen een 
heel grote bijdrage leveren aan 
onze samenleving? Bestuiving door 
insecten is noodzakelijk voor meer dan 
75 % van onze voedingsgewassen. 
Zonder de bij verdwijnen vele 
fruit en groentensoorten, maar ook 
zonnebloemolie en mosterd, kortom 
een halve winkelkar. Help zelf de bij  
en ga aan de slag. Tips op  
www.weekvandebij.be.

2970 KORT

Blijf op de hoogte
U leest elke editie van 2970info om op de hoogte te blijven van wat er leeft in 
Schilde: goed zo! Maar wist u dat de gemeente ook met andere infokanalen kort 
op de bal speelt? Zo blijft u makkelijk en snel uptodate door onze Facebookpagina 
leuk te vinden. Wegenwerken of andere belangrijke info in uw buurt leest u op 
het buurtplatform Hoplr. Kijkt u graag naar al het moois in Schilde, volg ons dan 
op Instagram! Tweewekelijks is er ook een digitale nieuwsbrief. Wilt u deze mail 
ontvangen? Schrijf u dan als de bliksem in!

Getal

Zoveel publieke laadpalen telt onze gemeente 
momenteel. Aan elke laadpaal vindt u twee 
oplaadpunten en twee parkeerplaatsen om uw 
elektrische wagen op te laden. Boven op de vier 
oorspronkelijke locaties, heeft gemeente Schilde 
er onlangs drie extra laadpalen bijgekregen. 
Deze bevinden zich ter hoogte van de bushalte 
Wisselstraat aan de Turnhoutsebaan in Schilde, aan 
het Kerkplein met de hoek van de Kasteeldreef 
in Schilde en ter hoogte van Kerkstraat 20 in 
’sGravenwezel.

Meer informatie

  www.hoplr.com

  www.schilde.be/nieuwsbrief

   www.facebook.com/2970.Schilde

   www.instagram.com/gemeenteschilde
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• Wist u dat onze gemeente een rijke 
geschiedenis heeft? Ontdek het tijdens 
een historische wandeling (4,2 km) 
of fietstocht (15 km) doorheen 
Schilde. Heemkundige Kring Scilla en 
gemeente Schilde stellen al een tijdje 
de brochures met wandel of fietsroutes 
ter beschikking. De brochures kunt u 
nog steeds downloaden op onze 
website www.schilde.be/erfgoed/
wandelenfietsbrochures of inladen op 
uw smartphone door onderstaande 
QRcodes te scannen. U kunt de 
brochures ook gewoon afhalen bij de 
dienst cultuur of in de bib.  

 

  Historische wandeling  
 

  Architectuur Fietsroute

Meer nieuws: www.schilde.be

2970 KORT

Schilde kleurt 
regenboog
Op vrijdag 21 mei is het de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie 
(IDAHOT). Een dag waarop we de boodschap van gelijkheid en verdraagzaamheid in 
de regenboogverf zetten. Want in gemeente Schilde is er geen plaats voor geweld 
of discriminatie tegen holebi’s en transgenders. Aan het gemeentehuis, het Sociaal 
Huis, Werf 44 en het Lodewijk De Vochtplein zal de hele maand mei de regenboogvlag 
wapperen. Steunt u ook die positieve boodschap? Voor alle soorten geliefden.  
Want alle liefde is … liefde.

Plaats een 
regenwaterton
Plaats een regenwaterton en gebruik het regenwater voor 
uw planten, tuin en het schoonmaken van uw wagen of fiets. 
Regenwater is zacht en goed voor uw planten, 
bovendien bespaart u zo op drinkbaar 
kraantjeswater. Bij IGEAN kunt u 
verschillende regenwatertonnen van 
goede kwaliteit en aan een voordelige 
prijs kopen.  

Alle details vindt u op  
www.igean.be/regenwatertonnen.
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Hoe ver staan we?
Op www.laatjevaccineren.be/vaccinatieteller kunt u op elk 
moment de vaccinatiegraad op de voet volgen. U kunt daarbij 
ook specifiek de resultaten voor onze Eerstelijnszone Voorkempen 
bekijken. Bij het ter perse gaan op 16 april waren 20.813 personen 
in de ELZ Voorkempen gevaccineerd, wat goed was voor 18,91 % 
van de volwassen bevolking in onze ELZ. 

We hopen uiteraard dat iedereen zo snel mogelijk gevaccineerd 
geraakt, maar beseffen dat het inenten van de volledige 
volwassen bevolking heel wat tijd vergt. We vragen dan ook om 
nog even geduld te oefenen. U komt zeker aan de beurt!  

Wanneer is het mijn beurt?
Als u aan de beurt bent voor de prik tegen corona, krijgt u – 
ongeveer twee weken op voorhand  een persoonlijke uitnodiging 
met vaccinatiecode via de post. In deze brief krijgt u één of twee 
voorgestelde afspraken (naargelang het vaccin dat u krijgt). 

Deze afspraken moet u met uw persoonlijke vaccinatiecode 
bevestigen, verzetten, annuleren of weigeren. Doe dit zeker vóór 
de opgegeven datum! Deze informatie is namelijk belangrijk voor 
de organisatie van het vaccinatiecentrum.

U kunt er ook voor kiezen om uw uitnodiging digitaal te 
ontvangen. Daarvoor koppelt u uw emailadres aan ebox  
(www.myebox.be) en it’s me (www.itsme.be). Op deze manier 
ontvangt u sneller de nodige informatie en kunt u meteen online 
uw afspraak bevestigen of verplaatsen. 

Op www.laatjevaccineren.be/wiewaarenwanneer/jeuitnodiging 
vindt u meer informatie over de uitnodiging en het bevestigen 
of verplaatsen van uw afspraak. Ondervindt u hier problemen 
mee? Vraag dan hulp aan uw familie of vriendenkring. U kunt uw 
afspraak ook telefonisch bevestigen. Het telefoonnummer van het 
vaccinatiecentrum vindt u terug op uw persoonlijke uitnodiging.

Kan ik me thuis laten vaccineren?
Kunt u zich door gezondheidsproblemen niet verplaatsen naar het 
vaccinatiecentrum, ook niet met hulp, dan zult u in overleg met uw 
huisarts thuis gevaccineerd worden. Met vragen over eventuele 
thuisvaccinatie kunt u uitsluitend terecht bij uw huisarts.

De thuisvaccinaties vinden later plaats dan het moment van de 
oproepingsbrief. Dit omdat niet elk type vaccin geschikt is voor 
thuisvaccinatie.

Met de bus of de fiets naar het vaccinatiecentrum?
(Pendel)bus
Er is een tijdelijke bushalte vlak voor het vaccinatiecentrum. 
Buslijn 410 (Antwerpen  Wijnegem  Malle  Beerse  Turnhout) 
van De Lijn rijdt sinds 1 april in beide richtingen rond en stopt 
aan deze tijdelijke extra bushalte. De bussen volgen ook de 
enkelrichtingslus. Aan de bushaltes Stelplaats Oostmalle en Guido 
Gezellelaan stopt elke tien minuten een pendelbusje richting 
het vaccinatiecentrum (enkel tijdens de openingsuren van het 
vaccinatiecentrum).

Komt u vanuit deelgemeente ’sGravenwezel dan brengt buslijn 
610 u naar de Turnhoutsebaan in Schilde. Daar neemt u vervolgens 
buslijn 410 naar Malle.

Fiets
Mooi weer op de dag van uw vaccinatieafspraak? Kom dan gerust 
met de fiets naar het vaccinatiecentrum. U kunt uw tweewieler 
veilig parkeren in de ruime fietsenstalling, vlakbij de ingang. 
Vaccineren, sporten en genieten …

Stippel zelf uw eigen fietsroute uit via  
www.fietsnet.be. Zo komt u langs de 
mooiste fietsknooppunten in uw buurt. Vanaf 
Oostmalle volgt u de speciale pijlen.

Alles wat u moet weten 
over uw vaccinatie

TIP
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Goed om te weten
Het antwoord op uw vraag toch niet gevonden? Blijf helemaal mee met de vaccinatiecampagne op www.laatjevaccineren.be 
of www.schilde.be/vaccinatiecentrum.
Echte medische vragen of specifieke vragen over de coronavaccins stelt u best aan uw huisarts. Dat geldt ook voor vragen 
over eventuele thuisvaccinatie.

i

Komt u met de wagen?
Vaccinatieroute
Om ervoor te zorgen dat u het vaccinatiecentrum vlot 
en veilig kunt bereiken, gelden er een aantal tijdelijke 
verkeersmaatregelen in de buurt van het vaccinatiecentrum. 
Zo geldt er een snelheids beperking van 30 kilometer per 
uur en is er een tijdelijke enkel richtingslus in de straten 
rond het vaccinatiecentrum. De te volgen route gaat van de 
Turnhoutsebaan, via de Talondreef naar de Smekenstraat. 
Als u de parking van het vaccinatiecentrum verlaat, moet u 
van de Smekenstraat via de Guido Gezellelaan terug naar de 
Turnhoutsebaan.

We merken dat het éénrichtingsverkeer onbewust soms niet 
gerespecteerd wordt, omdat er regelmatig gebruik gemaakt 
wordt van navigatietoestellen die u via een andere weg naar 
het vaccinatiecentrum sturen. De verkeersregels worden op 
die manier overtreden.

Gele signalisatieborden
Daarom een warme oproep: als u met een gps naar het 
vaccinatiecentrum rijdt, schakel die dan uit in het centrum van 
Oostmalle. Vanaf het centrum van Oostmalle wijzen grote gele 
signalisatieborden de weg naar het 
vaccinatiecentrum. We raden 
dan ook aan om enkel die 
gele borden te volgen. 
Zo geraakt iedereen 
op een veilige en 
juiste manier in het 
vaccinatiecentrum 
en worden eventuele 
verkeersboetes 
vermeden. 

Ik heb een mobiliteitsbeperking. Wat nu?
Mensen met een beperkte mobiliteit mogen zich laten 
vergezellen door een begeleider als ze zich komen laten 
vaccineren. Hebt u geen zogenaamde prikpartner om in het 
vaccinatiecentrum te geraken, neem dan contact met het 
Sociaal Huis (03 383 62 18 of mmc@schilde.be).

Minder mobielen, personen met een beperking, 65plussers 
met verplaatsingsproblemen of personen in een zorgsituatie 
kunnen voor de heen en terugrit naar het vaccinatiecentrum 
beroep doen op de Minder Mobielen Centrale van Schilde of 
Handicar (tegen betaling). 

LEERLINGEN PIMPEN 
VACCINATIE CENTRUM MET 
TEKENINGEN
Een goeie tip voor wie zich komt laten vaccineren 
en even moet wachten in de wacht of rustruimte 
van het vaccinatiecentrum: geniet van de mooie 
tekeningen en kunstwerken van leerlingen uit alle 
basisscholen van onze Eerstelijnszone. Alle klassen 
van de basisscholen van Brecht, Malle, Schilde, 
Wijnegem, Zandhoven en Zoersel kregen de opdracht 
om in beeld te brengen hoe zij de coronaperiode 
beleven. Het verbluffende resultaat is te bewonderen 
in het vaccinatiecentrum, dat met alle tekeningen en 
kunstwerken meteen ook wat sfeervoller aangekleed 
is. Geef uw ogen goed de kost, want wie weet spot u 
wel de tekening van uw (klein)kind. 
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Onderwijscheque maakt 
schoolkosten betaalbaar
Hoewel het een basisrecht is, is onderwijs niet gratis. Het kan veel stress met zich meebrengen voor ouders 
die het financieel niet gemakkelijk hebben. Gemeente Schilde ondersteunt deze gezinnen in de vorm van 
een onderwijscheque.

Wat?
De onderwijscheque 
kan gebruikt worden 
om schoolkosten te 
betalen zoals: verplichte 
uitgaven vastgelegd in 
het schoolreglement, 
schoolreizen en uit
stappen georganiseerd 
door de school, sport
dagen en andere 
activiteiten tijdens de 
schooltijden, verplichte 
aankoop van boeken, 
werkmateriaal en 
kopieën en turngerief 
van de school.

Voor wie?
De cheque is er voor alle 
schoolgaande kinderen 
die in Schilde wonen en 
die beantwoorden aan 
één van de volgende 
criteria: het kind heeft 
recht op een verhoogde 
tegemoetkoming of het 
gezin is in collectieve 
schuldenregeling of 
heeft een laag inkomen.

Hoeveel?
Elke cheque heeft een 
waarde van 10 euro. Aan 
elke leerling die voldoet 
aan de voorwaarden 
wordt per schooljaar 
een aantal cheques 
toegekend. Voor kleuters 
zijn dat vier cheques, 
lagere schoolkinderen 
krijgen er zes en 
voor leerlingen in het 
secundair zijn er acht 
cheques voorzien. 

“
Zo wordt 
onder

wijs weer 
betaal baar 
en heeft 

ieder kind 
gelijke 
school
kansen

”

Hoe aanvragen?
De onderwijscheque 
kunt u online aanvragen 
via www.schilde.be/
onderwijscheque. U kunt 
het aanvraagformulier 
ook afhalen bij het 
Sociaal Huis. Na onder
zoek ontvangt u een 
brief met de beslissing. 
Indien u recht hebt op 
een onderwijscheque, 
kunt u de cheques 
afhalen op het OCMW. 
U bezorgt de onder wijs
cheque aan het se cre
tariaat van de school.

Meer informatie
Sociaal Huis, Turnhoutsebaan 67, Schilde, 03 383 62 18, socialedienst@schilde.be
elke werkdag bereikbaar van 8.30 tot 12 uur (enkel op afspraak)i
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De Reep
Betaalbare eengezinswoningen in een 
kleinschalige woonontwikkeling
De Vlaamse overheid doet belangrijke inspanningen op vlak van eigendomsverwerving door goedkope sociale leningen te 
verstrekken en betaalbare, (hoofdzakelijk) sociale woningen en kavels ter beschikking te stellen. In onze gemeente is de 
sociale huisvestingsmaatschappij SBK Arro Antwerpen actief en biedt er betaalbare eengezinswoningen aan in De Reep.

Project De Reep
In Schilde verkoopt SBK Arro Antwerpen twee sociale woningen 
die deel uitmaken van een kleinschalige woonontwikkeling in 
De Reep, een autoluwe straat aan de rand van de dorpskern in 
Schilde. Het project telt in totaal dertien eengezinswoningen, 
verdeeld over vijf woningen rechtstreeks gelegen aan De Reep en 
acht woningen aan een binnenplein. De woningen zijn opgevat 
als halfopen bebouwing, verdeeld over zeven volumes. Het 
parkeren gebeurt gemeenschappelijk vooraan het terrein zodat het 
binnenplein autovrij gehouden kan worden.

Twee koopwoningen 
De twee sociale koopwoningen zijn gekoppelde halfopen 
bebouwingen gelegen aan het autovrij binnenplein. De woningen 
zijn met elkaar gekoppeld door middel van een laag volume 
waarin een ruime bergruimte is voorzien voor tuingerief, 
fietsen,… Op het gelijkvloers bevinden zich verder een ruime 
leefruimte en open keukenhoek, naast de inkom met trap en 
toilet. Op de verdieping tellen de woningen drie slaapkamers en 
een badkamer. Onder het dak is een ruime onafgewerkte zolder 
voorzien. De zolder is bereikbaar via een zolderluik met trap, al 
is er reeds rekening gehouden met de mogelijkheid om later een 
volwaardige vaste trap te plaatsen. De woningen worden voorzien 
van alle technieken en volledig ingerichte sanitaire ruimten. De 
keukeninrichting, vloerafwerking en schilderwerken zijn door de 
kopers te voorzien. Zo kunnen de kopers de woningen naar eigen 
smaak en budget verder afwerken.
 

Verloop
De werken bevinden zich in de afwerkingsfase en zullen 
vermoedelijk in de loop van juni 2021 beëindigd worden.
 
Voorwaarden kandidaat-koper
Om in aanmerking te komen voor het kopen van deze 
woningen dient een kandidaatkoper te voldoen aan een aantal 
voorwaarden:
• meerderjarig zijn
• geen andere eigendom bezitten
• voldoen aan de inkomensvoorwaarden

De gedetailleerde voorwaarden zijn terug te vinden op de website 
www.arroantwerpen.be. 

Kandidaatkopers die voldoen aan de voorwaarden kunnen 
zich aanmelden bij SBK Arro Antwerpen en worden vervolgens 
ingeschreven in een inschrijvingsregister. Na voltooiing worden 
de woningen toegewezen in volgorde van de inschrijvingsdatum, 
rekening houdend met een aantal voorrangsregels, zoals een band 
met gemeente Schilde.

Meer informatie
SBK Arro Antwerpen, 03 663 77 20, 
koopwoningen@arroantwerpen.be, 
www.arroantwerpen.be

i
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2x
Schilde

In deze rubriek  
leest u over leuke 

initiatieven en 
opmerkelijke 

gebeurtenissen 
uit Schilde en 

’s-Gravenwezel.

Wat leeft 
er in onze 

gemeente?

Alle Schildenaars mogen 
buurtinitiatieven, 

verdienstelijke inwoners, 
inzamelacties, … melden! 

Stuur een mailtje aan 
communicatie@schilde.be. 

Elk nummer brengen  
we de leukste items  

in deze rubriek.

Wonderwijzer 
steunt drie 
goede doelen
Jaarlijks zamelt kleuter en basisschool 
Wonderwijzer tijdens de vastenperiode geld 
in voor een goed doel. Dit jaar dragen ze de 
opbrengst van hun succesvolle vastenactie 
integraal over aan drie lokale sociale organi
saties: Pegode, Think Out of The Box en Het 
Open Poortje. 

Met een kennismakingsfilmpje, gemaakt door 
de drie organisaties, kregen de kinderen in de 
klas een beeld waarvoor ze ‘koekjes’ gingen 
verkopen. Alle kinderen en medewerkers van 
Wonderwijzer hebben hun uiterste best gedaan 
en de koekjesverkoop was een groot succes. 
De koekjes werden verpakt door de bewoners 
van Pegode en Think Out of The Box. Een 
opdracht waar ze met de nodige motivatie zijn 
ingevlogen en waar ze veel voldoening hebben 
uitgehaald.

CoderDojo 
helpt kinderen 
programmeren
CoderDojo Schilde leert kinderen tussen 7 en 
18 jaar op een speelse manier programmeren. 
Kinderen kunnen gratis deelnemen. Vrijwilligers  
begeleiden kinderen in onder andere Scratch, 
Arduino, Raspberry Pi, Makey Makey, Lego 
Mindstorms,… Per vijf kinderen voorziet 
CoderDojo een mentor. Een sessie duurt 
gemiddeld drie uur en gaat een keer per maand 
door op zaterdag. De vrijwilligers van CoderDojo 
Schilde zetten zich steeds enthousiast in om 
samen met de kinderen de wondere wereld van 
ICT te ontdekken. 

Een van de vrijwilligers is Iny van Beuningen:
“Ik hoop door mijn enthousiasme en belang
stelling voor de digitale wereld, mijn steentje 
te kunnen bijdragen aan het vergroten van de 
digitale vaardigheden van de kinderen hier in 
Schilde en ’sGravenwezel. Ook wil ik hiermee 
een warme oproep doen aan de meisjes om 
zeker eens een kijkje te komen nemen in ons 
digitaal atelier.”

Hebt u ook net als Iny zin om speelse codeer
sessies voor kids te begeleiden? En hebt u een 
dag per maand in het weekend een paar uurtjes 
tijd? Dan is CoderDojo helemaal iets voor u! Stel u 
kandidaat via www.coderdojobelgium.be.

“
Sociale inclusie en 

integratie klinken mooi, 
maar in de praktijk 

moeten nog heel wat 
stappen gezet worden 
om vooroordelen over 

kwetsbare groepen de kop 
in te drukken

”

“
Een warme oproep aan 
de meisjes, want coole 
meisjes coderen ook

”
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Het verhaal van 
In de Kriekenboom
door Patrick Anthoni, Heemkundige Kring Scilla

‘In de Kriekenboom’ was de naam van een café op de Wijnegemsteenweg in ’s-Gravenwezel dat al verdwenen - of beter ge-
zegd gestopt - was in 1937. Café is echter wat oneerbiedig als omschrijving voor deze bedrijvencluster die er gehuisvest was.

De	uitbater	en	eigenaar	was	Adriaan	Louis	
Claessens,	geboren	in	1870	in	Schilde	en	
overleden	in	1959	in	’s-Gravenwezel.	Hij	
was	een	landbouwerszoon	die	nog	op	de	
Termaelenhoeve	in	Schilde	had	gewoond.	
Na	zijn	huwelijk	met	Maria	Sophia	Schuer-
mans	(1873-1954),	de	dochter	van	de	
veldwachter	van	Halle,	gingen	ze	in	’s-Gra-
venwezel	wonen	en	moest	er	uiteraard	
voor	een	gezinsinkomen	gezorgd	worden.	
Want	tussen	1906	en	1910	werden	hun	
drie	dochters	geboren.	Het	beroepsinkomen	
was	bij	Adriaan	wel	erg	veelzijdig	maar	ook	
weer	niet	uniek	in	deze	periode.

Allereerst	was	hij	haarkapper	en	barbier,	
en	dat	deed	hij	voornamelijk	op	vrijdag	en	
zaterdag,	toen	het	einde	van	de	werkweek	
pas	eindigde	op	zaterdagmiddag.	Net	zoals	
de	scholen	trouwens.	

De	rest	van	de	week	beoefende	hij	de	
schone	stiel	van	schoenmaker	en	herstel-
ler.	Toen	schoenen	nog	opgelapt	werden	
tot	ze	werkelijk	tot	op	de	draad	versleten	
waren.	En	wat	was	er	aangenamer	dan	uw	
wachtende	klanten	een	pint	bier	te	kunnen	
schenken?	Terwijl	ondertussen	ook	alle	

dorpsnieuwtjes	uitgewisseld	werden	en	de	
plaatselijke	politiek	druk	becommentarieerd	
werd.	En	in	‘Wezel’	ging	het	er	soms	woelig	
aan	toe	in	de	gemeenteraad.	Adriaan	en	
Maria	waren	dus	ook	caféuitbaters.

Adriaan	was	ook	jarenlang	verantwoordelijk	
voor	de	gaslantaarns	in	het	dorp	die	iedere	
avond	aangestoken	en	’s	morgens	weer	
gedoofd	moesten	worden.	De	gaspitten	in	
de	lantaarns	hadden	regelmatig	onderhoud	
nodig	en	ook	deze	bezigheid	leverde	hem	
geld	op.	Ook	al	waren	er	slechts	een	tiental	
gaslantaarns	in	het	dorp.	

Daarnaast	was	hij	ook	nog	eens	grafdelver	
voor	de	gemeente.	Toen	het	kerkhof	nog	
naast	de	kerk	lag	en	er	met	de	hand	een	
put	werd	gegraven.	In	een	dorp	met	minder	
dan	1000	inwoners	was	het	best	te	doen	
dit	werk	erbij	te	nemen.	Sommige	jaren	
waren	er	amper	tien	overlijdens.

En	alsof	dat	nog	niet	genoeg	was,	had	hij	
nog	een	bijverdienste	als	afroeper	bij	open-
bare	veilingen	in	het	dorp.	Het	gebeurde	
tot	1940	wel	vaker	dat	kleine	pachters	en	
ambachtslui	failliet	gingen	en	hun	inboedel	
ter	plekke	openbaar	geveild	werd	om	de	
schulden	te	delgen.

Adriaan	Claessens	die	in	heel	het	dorp	
bekend	stond	als	‘Kloske’	had	dus	een	in-
komen	uit	zes	stielen.	Zeg	nu	nog	dat	men	
vroeger	niet	kon	multitasken.

In	1937	ging	hij	met	pensioen	en	trok	hij	
samen	met	zijn	vrouw	in	bij	hun	oudste	
dochter	in	de	Kerkstraat.	Ook	de	twee	
andere	dochters	bleven	in	Schilde	wonen	
en	ook	van	hun	kinderen	en	kleinkinderen	
zijn	er	nog	veel	woonachtig	en	bedrijvig	in	
onze	gemeente.

“
Zeg nu nog dat  

men vroeger niet 
kon multitasken.

”
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Haline geeft. En u?
In Schilde en ’s-Gravenwezel worden vier keer per jaar bloedinzamelingen georganiseerd door het Rode 
Kruis-Schilde. In totaal acht inzamelingen dus. Het Rode Kruis zorgt voor bloed dat van onschatbare waarde 
is voor zij die het hard nodig hebben. Met dank aan donoren, zoals Haline Heymans. Al vijf jaar maakt 
tandarts Haline Heymans zich verdienstelijk als bloeddonor in Schilde.

Hoe lang bent u al bloeddonor?
Haline: “Het begon allemaal vijf jaar geleden als een gezellige 
uitstap, in mijn studententijd, met vrienden die me moed 
inspraken om samen met hen bloed te gaan geven in het 
bloeddonorcentrum van Leuven. Met de steun van mijn vrienden 
zag ik het wel zitten om zo mijn steentje bij te 
dragen.”

Wat weet u nog van de eerste 
keer dat u bloed gaf?
Haline: “Uiteraard ging het niet 
helemaal zonder slag of stoot. 
Hoewel ik al eens een prik bij 
mijn eigen patiënten plaatste, 
was ik zelf verre van dapper. 
Het gebeurde al eens dat 
mijn stoel achteraf moest 
plat gelegd worden om niet 
flauw te vallen. Intussen 
ben ik toch meerdere keren 
per jaar bloed blijven geven 
en is er van flauwvallen 
geen sprake meer. Nu kom 
ik even snel weer recht na het 
bloedgeven dan wanneer ik ga 
zitten voor het bloedgeven (lacht).”

U was al snel overtuigd om bloed te 
blijven geven?
Haline: “Ja, als universele donor (Onegatief) en toen 
nog student tandheelkunde voelde ik me extra geroepen om 
bloed te doneren. Daarnaast zou 70 % van de bevolking ooit bloed 
nodig hebben in zijn leven. Dat wil zeggen dat ik voor velen een 
wereld van verschil kan betekenen door gewoon een kwartiertje 
op een stoel te zitten.” 

Hoeveel keer per jaar gaat u bloed geven?
Haline: “Nu ik voltijds werk, is de tijd ook wat schaarser 
geworden. Vier keer per jaar, dat zijn vier kwartiertjes relaxen op 
een stoel, die bovendien het gevoel geven iets goed te doen.”

Hoe zou u twijfelaars overtuigen om bloed te geven?
Haline: “Ik wil iedereen uitnodigen om het toch een keertje te 
proberen. Spreek bijvoorbeeld af met een vriend(in), broer of zus 
of kom samen met uw ouders bloed geven. Ondertussen heb ik 
met collega’s afgesproken om dit voorjaar samen bloed te gaan 

geven. Nu ben ik die vriend of collega die anderen 
aanmoedigt om gezellig samen eens bloed te 

gaan geven. Hoe meer zielen hoe meer 
vreugd, ook bij het bloedgeven. En 

het is een goed excuus om wat 
bij te kletsen (knipoogt). Het 

belangrijkste is dat u er iemand 
anders écht mee helpt. En die 
iemand kan ook eens een 
dierbare zijn.”

“
Ik kan voor velen een wereld 

van verschil betekenen.

”
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Alles wat u moet weten  

 van A tot O  

 Hoe verloopt een bloedinzameling? 
U maakt eerst een afspraak om lange wachttijden tijdens 
corona te voorkomen. Daarna vult u een vragenlijst in. Als de 
dokter uw vragenlijst goedkeurt, dan volgt het echte werk. De 
bloedafname duur ongeveer 12 minuten. Een donor geeft zo’n 
450 tot 470 ml af per donatie, afhankelijk van lengte, gewicht 
en geslacht. Voor u naar huis gaat, krijgt u nog een drankje, 
een koekje en een dankuwelbonnetje. Dit kan u inruilen 
voor een kleine attentie of opsparen voor een grotere. Een 
afspraak maken doet u op www.donorportaal.be of via het 
gratis nummer 0800 777 00.

  Wat is het verschil tussen bloed geven en 
plasma geven? 
Als u bloed geeft, dan geeft u al uw bloedcellen, inclusief 
plasma. Daarom mag dit slechts maximaal vier keer per 
jaar. U kunt dat doen tijdens de lokale bloedinzamelingen in 
Schilde en ’sGravenwezel (zie kadertje). Bij plasma geven, 
splitsen ze met een toestel uw bloedcellen van alle andere 
stoffen (plasma), zoals stollingsfactoren en afweerstoffen, 
en krijgt u de rode en witte bloedcellen terug. Plasma 
mag u tweewekelijks doneren en dat kan enkel in een 
donorcentrum.

  Uw bloedgroep wordt bepaald door proteïnen. 
Hoe zit dat? 
Er bestaan vier verschillende bloedgroepen: A, B, AB of O. 
Welke bloedgroep u hebt, wordt bepaald door piepkleine 
proteïnen (of eiwitten) die zich op het oppervlak van uw 
rode bloedcellen bevinden. AntigeenAeiwitten zorgen 
voor bloedgroep A, antigeenB voor bloedgroep B. Als u 
beide eiwitten hebt, is uw bloedgroep AB. Hebt u géén A of 
Beiwitten, dan hebt u bloedgroep O. Bloedgroep ‘O’ staat 
eigenlijk voor ‘nul’, en dus niet voor de letter ‘o’.

  Is iemand met bloedgroep O een universele 
bloeddonor? 
Is uw bloedgroep O? Overweeg dan zeker eens een donatie, 
want als universele bloeddonor kunt u iedereen helpen. Onze 
noorderburen berekenden al dat maar liefst een op de vier 
Nederlanders ooit bloed nodig heeft in zijn of haar leven. 
Ook bij ons is een voldoende grote bloedvoorraad echt een 
kwestie van levensbelang. Door bloed te doneren op een 
van de bloedinzamelingen van het Rode KruisSchilde kunt u 
ook uw steentje bijdragen. Alle bloedgroepen zijn meer dan 
welkom, zéker de – zeldzame en dus schaarse – negatieve 
bloedgroepen. 

  Bestaat er ook een Vlaamse bloedbank voor 
honden en katten? 
Ja, ook een donatie van uw viervoeter is daar meer dan 
welkom, want de bloedbank kampt regelmatig met tekorten.

 Nog graag een extra weetje? 
Japanners geloven dat uw bloedgroep, net als uw 
sterrenbeeld, uw karakter bepaalt. Zo zouden Btypes 
onvervalste optimisten zijn, terwijl Atypes eerder 
perfectionistisch en introvert in het leven staan.

Volgende bloedinzamelingen
dinsdag 6 juli van 17.30 tot 20.30 uur, Werf 44, Schilde
woensdag 14 juli van 18 tot 20.30 uur, Dorpshuis, ’sGravenwezel
Meer info: www.rodekruis.be, bloed@schilde.rodekruis.be

i

  

De Rode Kruissticker wordt 60 jaar! 

Een fantastische gebeurtenis die niet onopgemerkt voorbij mag gaan. Ook Studio 100 is jarig en blaast dit jaar 25 kaarsjes 
uit. Daarom laten ze enkele bekende figuren de cover van de Rode Kruissticker sieren. De stickers zijn nog te koop tot en met  

6 mei voor 5 euro. Als u de stickers koopt bij een lokale handelaar (lijst deelnemende winkels op Facebookpagina  
Rode Kruis Schilde & ‘sGravenwezel) of via www.koopdesticker.be/schilde, steunt u het Rode KruisSchilde. Doen!
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UITgelicht
Kunst- en brocantemarkt
Beleef de sfeer van Montmartre in het prachtige decor van het Schildehof op pinksterzondag 23 mei van 10 
tot 18 uur. Kunstenaars van binnen en buiten de gemeente tonen en bieden hun werk te koop aan. 

Ook Peter en Christophe Bernaerts van het tvprogramma 
‘Schatten op zolder’ en ‘Rijker dan je denkt’ zijn weer van de partij. 
Hebt u een kunstwerk of een object waarvan u denkt of hoopt dat 
het iets waard is? Dan kunt u het laten schatten tussen 14 en 17 
uur in de Oranjerie. 

Let op: u kunt maximaal twee voorwerpen per persoon laten 
schatten. De plaatsen hiervoor zijn beperkt. Verplicht inschrijven 
dus via www.schilde.be/inschrijven. 

Naast kunst en snuisterijen is er een boeiend programma van 
randanimatie met optredens van EDRA. Dit folk duo met Raphaël 

De Cock en Edwin Vanvinckenroye zal op verschillende tijdstippen 
op diverse locaties op de kasteelvijver ronddobberen in 17e 
eeuwse kledij op een 17e eeuws geïnspireerde gondel van Bat’O. 
Ook zullen eigenzinnige circusartiesten op verschillende tijdstippen 
en locaties optreden.

Bent u kunstenaar en wilt u eigen werk tonen of verkopen op 
de kunstmarkt? Of verzorgt u liever een demonstratie of een 
workshop? Schrijf u dan nu gratis in. Bent u brocanteur dan kunt u 
uw brocante te koop aanbieden. Inschrijven als standhouder doet 
u via www.schilde.be/inschrijven. 

  Schildehof, De Pont 45, Schilde

Let op: de kunst- en brocantemarkt zal ingericht worden zoals de wekelijkse markten om te voldoen aan de 
coronamaatregelen. Dit wil zeggen dat er op het terrein een eenrichtingverkeer is om kruising van bezoekers te 
voorkomen.
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Erfgoed in de kijker
Open Kerkendagen
Het religieus patrimonium is het thema van dit jaar. Daarom zetten 
de SintCatharinakerk in ’sGravenwezel en de SintGuibertuskerk in 
Schilde hun deuren open voor het grote publiek op zaterdag 5 en 
zondag 6 juni van 13 tot 17 uur.

In de SintCatharinakerk kunt u onder meer de prachtige 
neogotische preekstoel door Jan Baptist Van Wint, diverse 
heiligenbeelden, talrijke obiïts (rouwborden), en het witte graf 
van de Vrouwe van Wezel bezichtigen. De bezichtiging van 
de SintCatharinakerk is een samenwerking van heemkring 
De Drie Rozen, de kerkraad van de SintCatharinakerk en 
gemeente Schilde. Ook in de SintGuibertuskerk kunt u bijzondere 
sacramentale voorwerpen bezichtigen. Een samenwerking van 
de parochie, Heemkundige Kring Scilla en gemeente Schilde. In 
beide kerken krijgt u bij alles wat u ziet extra duiding aan de hand 
van een gedrukte brochure of de gratis te downloaden app van 
ActionBound.

Week van de Begraafplaatsen
Op zaterdag 5 en zondag 6 juni kunt u terecht op de begraafplaats 
van Schilde voor een interactieve rondleiding tussen 10 en 18 uur.

De Week van de Begraafplaatsen zet van 29 mei tot en met 6 
juni funerair erfgoed in de schijnwerpers. Met het waardevolle 
historische kerkhof in Schilde hebben we een uniek stukje erfgoed 
in onze gemeente. En tijdens de lente zijn de begraafplaatsen vaak 
op hun mooist. 

Geniet daarom des te meer van deze interactieve rondleiding, 
georganiseerd door Heemkundige Kring Scilla en gemeente 
Schilde. Het oude gedeelte van het kerkhof van Schilde wordt in 
de kijker geplaatst naar aanleiding van het beheersplan dat volop 
in opmaak is voor de SintGuibertuskerk, het kerkhof en omgeving. 
Aan de ingang van het kerkhof staat een informatietent waar u 
een overzicht te zien krijgt van de historiek van het kerkhof en ook 
onderdelen van het beheersplan en foto’s. Hier kunt u eveneens 
een brochure meenemen die u doorheen het kerkhof gidst of u 
maakt gebruik van de digitale versie via de gratis te downloaden 
app van ActionBound.

Op het kerkhof gaat u zelf op ontdekking met de brochure of uw 
smartphone in de hand om enkele belangrijke kunsthistorische 
en historische graven te ontdekken. U krijgt uitleg waarom die 
bepaalde persoon belangrijk was, waarom het kunstwerk aan 
het graf belangrijk is en of er een bekend persoon (kunstenaar, 
pastoor, burgemeester, …) ligt.

Volledig programma 
openchurches.eu

14de editie van de

5 en 6 JUNI 2021

OPEN 
KERKEN 
DAGEN

  kerkhof Sint-Guibertuskerk, Kerkplein, Schilde

  Sint-Catharinakerk, Kerkstraat 31, ’s-Gravenwezel
 Sint-Guibertuskerk, Kerkplein, Schilde 
  Er vinden geen rondleidingen plaats.
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Beeld, muziek en woord  
gaan samen
Academie Wijnegem Schilde Zoersel organiseert in Werf 44 muziek- en woordlessen. Vanaf september neemt ze ook de 
lessen beeldende kunst in onze gemeente over. De tekenacademie blijft op haar vertrouwde stek op de Turnhoutsebaan, 
met hetzelfde leerkrachtenteam. In de toekomst is het de bedoeling om meer samen te werken over de domeinen heen. 
Daarnaast zal ook het aanbod aan lessen beeldende kunst in Schilde de komende jaren groeien. Zo kunt u in Schilde al 
vanaf september iedere woensdag naar het beeldatelier 6+ en 8+.

De academie in Schilde biedt een heel breed pakket aan muziek 
en toneellessen aan. Geheel nieuw vanaf september zijn dus 
de lessen in beeldende en audiovisuele kunsten. In de afdeling 
muziek kunt u allerhande muziekinstrumenten bespelen, leren 
zingen of zelfs starten aan een opleiding dj of muziekproducer. 
Naast toneellessen kunt u in de woordafdeling ook leren 
regisseren of schrijven.

De tekenlessen starten vanaf 6 jaar, maar zijn er voor alle leeftijden. 
Inschrijven kan online vanaf 1 juni via info@academiewijnegem.be  
of kom gewoon langs op het secretariaat in Werf 44. Check ook 
zeker eens de website www.academiewijnegem.be. U vindt er een 
overzicht van alle lessen, vakken en instrumenten, alsook een ruim 
aanbod voor volwassenen.

Kunstwerk voor vaccinatiecentrum Malle 
De afdeling beeld maakte een prachtig kunstwerk voor het 
vaccinatiecentrum in Malle. Het werk ontstond vanuit het 
thema ‘corona’. Tijdens de brainstorm zochten we naar positieve 
aspecten, terwijl tegelijk bleek dat de veranderingen in het 
dagelijkse leven erg veel emoties losmaken. Het werk vertelt 
over hoe de mens dichter bij de natuur kwam (noodgedwongen, 
omdat andere activiteiten afgelast werden, maakte de mens meer 
tijd om dichter bij zichzelf te komen, een moestuin aan te planten 

of in de bossen te gaan wandelen) en ook hoe die natuur dichter 
bij de mens kwam (vanuit het vleermuisvirus, de overweldigende 
kracht daarvan, maar ook de vogeltjes die door het weinige verkeer 
weer in de stad te vinden waren). Tegelijk speelt het zich af in de 
schemering, de spreekwoordelijke roes, de mistige tijd waarin 
we nu leven, het moment waarop de nacht de dag verdrijft en 
omgekeerd. Dat moment, het blauwe uur, is vaak wanneer al die 
emoties ons overspoelen.

Gezocht:  
Engelstalige kinder-
boeken voor Tanzania
Gerda Huys, lid van het dagelijks bestuur van de Gemeentelijke 
Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) van Schilde, 
vertrekt van zodra het kan naar Tanzania om er een aantal 
maanden als vrijwilliger te werken in een school in Arusha. De 
bedoeling is om er een bibliotheek op te richten voor de  
bijna 2000 kinderen van lagere school Baraa Primary School 
(www.baraaprimaryschool.com). Thuis spreken de kinderen een 
lokale, inheemse taal, maar de voertaal op school is Engels.

De armoede is bijzonder groot in Tanzania. Door de coronacrisis 
hebben buitenlandse ondernemers en financiers afgehaakt, het 
toerisme is op nul teruggevallen en quasi niemand heeft nog geld 
om lonen uit te betalen. Er sterven dagelijks duizenden mensen 
van honger of van covid19. 

De jeugd is de toekomst van een land. Daarom is goed onderwijs 
essentieel. Vandaar Gerda’s oproep om thuis even te kijken of u 

Engelstalige kinderboeken hebt waarmee u kunt helpen om de 
bibliotheek op te richten, zodat de kinderen via verhalen de taal 
kunnen oefenen en plezier krijgen in het lezen. Ze zoekt dus géén 
schoolboeken, maar leesboeken voor kinderen tot 12 jaar.

U kunt de boeken binnenbrengen in de gemeentelijke bibliotheek, 
Brasschaatsebaan 30 in Schilde. De kinderen van de Baraaschool 
zijn u alvast heel dankbaar.
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Schilde op weg naar een duurzame gemeente
Hier maken we met z’n allen werk van
Voor velen zijn de Sustainable Development Goals of kortweg SDG’s nog altijd vrij onbekend. Daar brengen we volop 
verandering in. De komende 15 jaar moeten 17 doelstellingen een actieplan vormen om ons terug op de koers richting 
duurzame ontwikkeling te zetten. We vertaalden al eerder de sociale doelstellingen alsook de klimaatdoelstellingen in 
praktische tips. Deze editie maken we u wegwijs in de welvaartdoelstellingen opdat iedereen een welvarend en zinvol 
leven kan leiden in harmonie met de natuur: wat kunt u zelf doen en welke acties onderneemt uw gemeente?

Initiatieven gemeente Schilde:
• In de gemeentelijke gebouwen worden 

desktops vervangen door laptops, 
kopieerapparaten vervangen door 
nieuwe met ruststandfunctie en is 
ledverlichting de nieuwe standaard bij 
het vervangen van een oude lamp. 

• Dienstvoertuigen worden stelselmatig 
vervangen door elektrische wagens.

Word SDG-held met deze tips:
• Koop bij voorkeur een laptop want die 

verbruikt minder energie dan een desktop.
• Wanneer u geen gebruik maakt van uw 

computer, dim dan uw beeldscherm of 
zet hem in slaapstand. Of schakel uw 
computer gewoon uit.

• Doe mee met dikketruiendag en zet 
de verwarming uit. Of brei er nog wat 
dagen aan. Nog beter!

• Bestel het gratis energieboek boordevol 
tips op www.energids.be.

• Gebruik oplaadbare fietslichtjes met USB 
stick en kies voor oplaadbare batterijen.

WAARDIG

Initiatieven gemeente Schilde:
• Financiële tegemoetkoming tijdens 

corona voor de lokale handelaars: 
www.schilde.be.

• Voor feesten en gemeentelijke 
activiteiten werkt de gemeente samen 
met lokale traiteurs en feestzalen.

• Startende ondernemers krijgen een 
duwtje in de rug met de starterspremie: 
www.schilde.be/starterspremie.

• Schilde heeft een arbeidstraject
begeleidster die jongeren opvolgt.

• Schilde heeft een centrummanager om 
de lokale economie te ondersteunen.

Word SDG-held met deze tips:
• Koop zoveel mogelijk lokaal. Kleine 

handelaars bieden u service op maat.

• Word huiswerkbegeleider. Neem 
contact via vrijwilligers@schilde.be of 
bel naar 0492 25 82 36.

• Trakteer uzelf eens op producten uit de 
OxfamWereldwinkel.

• Neem eens een kijkje op  
www.duoforajob.be. Zij linken 
werkzoekende jongeren met een 
migratieachtergrond aan 50plussers, 
die als vrijwilliger hun professionele 
ervaring inzetten om deze jongeren 
te begeleiden naar werk. Ook actief in 
Schilde! 

Initiatieven gemeente Schilde:
• Mensen met een beperking, 65+’ers 

met verplaatsingsproblemen of 
personen in een zorgsituatie kunnen 
rekenen op de Minder Mobielen 
Centrale of de minibus.

• Zet inwoners aan tot rationeler 
energieverbruik: www.schilde.be/
energiepremies.

• Investeert in nieuwe fietspaden.
• Hanteert een algemene 

toegankelijkheidstoets voor elk 
gemeentelijk gebouw.

Word SDG-held met deze tips:
• Investeer in groene energie, zoals 

zonnepanelen, een warmtepomp of een 
zonneboiler: www.energiesparen.be.

• Gebruik ecocheques voor aankoop 
van energievriendelijke toestellen en 
investeringen.

• Als u wilt beleggen, doe het dan groen: 
www.energiesparen.be.

Initiatieven gemeente Schilde:
• Een zitbank aan het gemeentehuis werd 

opgedragen aan het eerste huwelijk 
tussen twee mannen en tussen twee 
vrouwen.

• In het Warme Williamhuis kunnen 

jongeren van 12 tot 24 terecht voor een 
babbel én ontspanning.

• Het sociaal huis biedt hulp bij 
psychosociale problemen en zoekt 
zinvolle en leuke vrijetijdsbesteding 
voor gezinnen met een beperkt budget.

Word SDG-held met deze tips:
• Word vrijwillige buddy van  

een nieuwe inwoner in uw gemeente: 
www.giveaday.be.

• Steun een project in het Zuiden.
• Doe mee aan een briefschrijfactie van 

Amnesty International.
• Ziet u posts op sociale media over 

vrouwenrechten? Deel ze en vindt ze 
niet alleen leuk.

• Meld online pesten bij de Politiezone 
Voorkempen.

Initiatieven gemeente Schilde:
• Werkgroep erfgoed organiseert 

de jaarlijkse Erfgoeddag en Open 
Monumentendag.

• Schilde werkt aan een nieuw 
mobiliteitsplan.

• De Velotheek, een uitleendienst voor 
kinderfietsen: www.opwielekes.be.

• Extra laadpunten voor elektrische 
voertuigen.

• Lokaal opvanginitiatief (LOI) heeft LOI
woningen voor asielzoekers.

• Schilde ondersteunt sociaal en 
betaalbaar wonen: www.schilde.be.

Word SDG-held met deze tips:
• Overweeg samenhuizen, woningdelen 

of kangoeroewonen.
• Word lid of vrijwilliger bij heemkring De 

Drie Rozen of Heemkundige Kring Scilla.
• Renoveer uw woning om zo lang 

mogelijk thuis te wonen.  
Een overzicht van premies en voordelen 
op www.schilde.be.

• Vraag een toelage voor mantelzorg aan: 
www.schilde.be.
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Enkel op afspraak

Sinds de start van de coronacrisis werken veel van onze gemeentelijke diensten en het 
OCMW op afspraak. We staan er op om u op een veilige manier te kunnen ontvangen. 
Maak uw afspraak telefonisch bij de betreffende dienst tijdens de vermelde uren.

Brasschaatsebaan 30, Schilde

Onthaal gemeentehuis
U hoeft geen afspraak te maken voor het 
ophalen van PMDzakken, rattenvergif en 
stratenplannen. Hiervoor kunt u langskomen 
tijdens de openingsuren. U belt aan in de hal 
van het gemeentehuis.

Openingsuren
maandag 8.30	-	12.30
dinsdag 8.30	-	12.30
woensdag 8.30	-	12.30
donderdag 8.30	-	12.30
vrijdag 8.30	-	12.30  

Telefoon 03 380 16 00

Dienst burgerzaken
ENKEL OP AFSPRAAK

Telefonisch bereikbaar op 03 380 16 54

elke	werkdag 8.30	-	12.30 13.30	-	16

Grondgebiedszaken
ENKEL OP AFSPRAAK

Telefonisch bereikbaar op 03 380 16 11

elke	werkdag 8.30	-	12.30 13.30	-	16

Eugeen Dierckxlaan 24, Schilde
ENKEL OP AFSPRAAK

Telefonisch bereikbaar op 03 380 07 47

ma	-	do 10	-	12 13.30	-	16
vrijdag 10	-	12

Evenementenloket
Schoolstraat 44, Schilde
Openingsuren
maandag 8.30	-	12.30
dinsdag 8.30	-	12.30
woensdag 8.30	-	12.30 14	-	16
donderdag 14	-	16
vrijdag 8.30	-	12.30 14	-	16

Telefoon 03 380 16 83

Turnhoutsebaan 67, Schilde

OCMW
ENKEL OP AFSPRAAK

Telefonisch bereikbaar op 03 383 62 18

elke	werkdag 8.30	-	12

Juridisch advies ook op afspraak

Hoofdbibliotheek
Brasschaatsebaan 30, Schilde

Om boeken te ontlenen hoeft u geen af
spraak te maken. U kunt langskomen tijdens 
de openingsuren. 
Openingsuren hoofdbibliotheek
maandag 16	-	20
dinsdag 9.30	-	11.30 16	-	20
woensdag 13	-	17
donderdag 9.30	-	11.30 16	-	20
vrijdag gesloten
zaterdag 14	-	17

Telefoon 03 380 16 01

Opvoedingspunt 
ENKEL OP AFSPRAAK

Telefoon 03 380 11 09

Vrijwilligerspunt
ENKEL OP AFSPRAAK

Telefoon 0492 25 82 36

Bibliotheekfiliaal ’s-Gravenwezel
Kerkstraat 24, Schilde (’sGravenwezel)

Om boeken te ontlenen hoeft u geen af
spraak te maken. U kunt langskomen tijdens 
de openingsuren.
Openingsuren:
maandag gesloten
dinsdag 10	-	12 16	-	20
woensdag gesloten
donderdag 10	-	12 16	-	20
vrijdag gesloten

Telefoon 03 646 08 22

Brasschaatsebaan 30, Schilde
ENKEL OP AFSPRAAK

Telefonisch bereikbaar op 03 380 16 37

maandag gesloten
di	-	vrij 10	-	12

maak uw afspraak ook online op  
www.schilde.be/afspraakmuseum

Rozenhoek 2, Schilde
ENKEL OP AFSPRAAK

Telefonisch bereikbaar op 03 380 14 80

elke	werkdag 8.30	-	12

Rozenhoek 2, Schilde

U hoeft geen afspraak te maken.  
U kunt langskomen tijdens de openingsuren.
Openingsuren

maandag 13	-	19
dinsdag 9	-	12 13	-	17
woensdag gesloten
donderdag 9	-	12 13	-	17
vrijdag 13	-	17
zaterdag 9	-	16

Sluitingsdagen gemeentelijke diensten, 
recyclagepark, bibliotheek en sociaal huis

zaterdag 1 mei Feest van de arbeid
donderdag 13 mei O.H. Hemelvaart
vrijdag 14 mei (brugdag)
maandag 24 mei Pinkstermaandag

MUSEUM ALBERT VAN DYCK

BIBLIOTHEEK

GEMEENTEHUIS SOCIAAL HUIS

VRIJE TIJD EN WELZIJN

DIENST DER WERKEN 

RECYCLAGEPARK

EVENEMENTENLOKET

22



Wachtdiensten

Burgemeester en schepenen

Wachtdienst dokters 0900 100 05
Op weekdagen van 19 uur ’s avonds tot 7.30 uur ’s ochtends. 
Weekends, nachten, feestdagen.
Maandag en elke eerste werkdag na een feestdag 
tot 8 uur ’s ochtends. € 0.50/min

Wachtdienst apothekers 0903 99 000
www.apotheek.be € 1.50/min

Wachtdienst tandartsen 0903 39969
Enkel voor spoedgevallen  € 1.50/min
Enkel weekends en feest en brugdagen tussen 9 en 18 uur

Wachtdienst dierenartsen 
Schilde 0474 69 22 88
Zone Antwerpen 03 233 56 51

Palliatieve zorg
Telefonische permanentie Coda thuiszorg  
www.coda.care 03 633 20 11

Wit-Gele Kruis 03 383 23 85

College van burgemeester en schepenen, 
Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde, schepencollege@schilde.be
	voor een afspraak met de burgemeester: 03 380 16 21 of gebruik het 

online formulier op www.schilde.be/burgemeester. 
	voor een afspraak met één van de leden van het college van 

burgemeester en schepenen www.schilde.be/schepencollege. 

Burgemeester en voorzitter vast bureau:  
Dirk Bauwens (NVA)
burgemeester@schilde.be

bevoegdheden: algemene coördinatie, burgerzaken, politie, brandweer, 
ICT, personeel, communicatie, archief, dierenwelzijn 

Schepenen en leden vast bureau: 
Olivier Verhulst (Open VLD)
olivier.verhulst@schilde.be

bevoegdheden: milieu, financiën
sport (jaar 456), mobiliteit, 
wonen 

Kathleen Krekels (NVA)
kathleen.krekels@schilde.be

bevoegdheden: cultuur, 
onderwijs, bibliotheek, 
evenementen, jeugd,
gezinnen, senioren, toerisme

Marian Van Alphen (Open VLD)
marian.vanalphen@schilde.be

bevoegdheden: welzijn, gezond
heid, ontwikkelingssamenwerking, 
lokale economie, ruimtelijke  
ordening

Peter Mendonck (NVA)
peter.mendonck@schilde.be  

bevoegdheden: openbare 
werken, patrimonium, juridische 
zaken

Pascale Gielen (NVA)
pascale.gielen@schilde.be

bevoegdheden: werk,  
bijzonder comité sociale dienst, 
sport (jaar 123)

2970info
Gemeentelijk informatieblad van 
het gemeentebestuur van Schilde

Redactieadres
Dienst communicatie en onthaal
Brasschaatsebaan 30
2970 Schilde
03 380 16 90
communicatie@schilde.be

Vormgeving en druk
Antilope De Bie Printing 

Foto’s, illustraties
Gemeentelijke diensten, betrokken 
verenigingen, initiatiefnemers,inwoners 
gemeente Schilde, Shutterstock, ...

Verantwoordelijke uitgever
Burgemeester Dirk Bauwens,
Amazonenlaan 9, 2970 Schilde

Sluitingsdatum inzendingen
Gegevens voor het gemeentelijk
informatieblad van juli/augustus 2021
moeten digitaal toekomen op de
dienst communicatie, uiterlijk op donderdag
20 mei 2021 om 11 uur.

Inzendingen die later binnenkomen, komen 
niet in aanmerking voor publicatie.

Het staat de redactiekern vrij ingezonden 
teksten die in aanmerking komen voor 
publicatie eventueel verkort weer te geven, 
met respect voor het meest essentiële van 
de inhoud. 

Aan teksten in het informatieblad kan geen 
rechtskracht worden ontleend.

bezoek www.schilde.be

kijk op www.schildeschittert.be

schijf u in op de nieuwsbrief  
via www.schilde.be/nieuwsbrief

word fan van onze Facebookpagina, 
www.facebook.com/2970.Schilde

volg ons op Twitter, @2970Schilde

bekijk onze foto's of films op Instagram, 
www.instagram.com/gemeenteschilde

U hebt thuis geen internetaansluiting, maar u wilt  
onze website en sociale media toch graag gebruiken?
In de bibliotheken van Schilde en ‘sGravenwezel kunt  
u gratis op het internet (max. één uur per dag). 
Reserveer vooraf op het nummer 03 380 16 01.

Digitaal op de hoogte van al het  
nieuws uit Schilde en ‘s-Gravenwezel

KLIMAATNEUTRAAL GEDRUKT  
door Antilope De Bie NV
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Als opvolging van de belronde voor de 75-plussers uit onze gemeente maakten 
tientallen leerlingen van Schilde en 's-Gravenwezel tekeningen voor hen. Deze 
kleurrijke creaties kwamen in hun brievenbus terecht. Een opkikkertje voor velen 
in soms eenzame en sombere tijden. Daarom, een welgemeende merci aan alle 
leerlingen die zich hebben ingezet voor dit prachtige initiatief! #SamenSchilde

#SAMENSCHILDE 


