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Vraag

Kan ik 
betaalbaar  
op vakantie?
Dag gemeente

Wij zijn een gezin met 4 kinderen en 
moeten het iedere maand stellen met een 
beperkt budget. Op vakantie gaan, zelfs in 
eigen land, is duur. Ook wij willen er eens 
graag tussenuit. Kan dat?

Groeten
Inge en Bert

Antwoord

Dag Inge en Bert

Natuurlijk kan dat. En gelukkig maar,  
want iedereen verdient vakantie. 

Met ‘Rap op Stap’ kunt u betaalbaar op 
vakantie. Rap op Stap is een laagdrempelig 
reisbemiddelingskantoor voor gezinnen met 
een beperkt budget, een kleine uitkering, 
een verhoogde tegemoetkoming of voor 
mensen in schuldbemiddeling. 

De brochures met het gloednieuwe 
aanbod daguitstappen en vakanties 2021 
zijn aangekomen. Ook leuke sport- en 
cultuuractiviteiten kunnen geboekt worden.

Om brochures af te halen of uw daguitstap 
of vakantie te boeken, maakt u vooraf een 
afspraak. Neem hiervoor contact op met 
het Sociaal Huis via 03 383 62 18 of stuur 
een mailtje naar socialedienst@schilde.be. 
Het aanbod kunt u ook online doorbladeren 
op www.iedereenverdientvakantie.be. 
Voorpret verzekerd!

Veel plezier!

Vingerafdruk op 
nieuwe eID

Moet u een (nieuwe) identiteitskaart aanvragen? Dan registreert een medewerker 
van de dienst burgerzaken voortaan ook uw vingerafdrukken op de chip van uw 
kaart. De toevoeging van de vingerafdrukken is een extra bescherming tegen 
identiteitsfraude. En dat is belangrijk, want er wordt nog altijd fraude gepleegd met 
onze identiteitskaarten.

Met de vernieuwde lay-out voldoet de nieuwe eID aan de strenge internationale 
regels die identiteitscontroles efficiënter moeten laten verlopen. De nieuwe kaart is 
dus een nog veiliger en universeler reisdocument.

Enkele belangrijke wijzigingen
• De kaart heeft een andere kleurtint.
• De foto staat nu aan de linkerkant.
• De contactchip is verhuisd naar de achterkant.
• Naast de contactchip staat een geperforeerd beeld van uw foto.
• Als nationaliteit wordt niet langer BELG maar BEL vermeld, conform de ICAO-regels.
• De extra RFID-chip met uw vingerafdruk is enkel leesbaar voor bevoegde instanties 

en onzichtbaar voor het blote oog.

Kinderen jonger dan 12 jaar moeten geen vingerafdrukken laten nemen omdat er 
geen identiteitskaarten worden uitgereikt aan <12-jarigen, maar een Kids-ID.

Wat met mijn huidige eID?
U hoeft geen nieuwe eID aan te vragen zolang uw oude kaart nog geldig is.  
Op het einde van de geldigheidsperiode van uw kaart, zult u een oproepings-
brief in de bus ontvangen om uw oude kaart te komen vervangen. De nieuwe 
kaart zal dan met vingerafdrukken zijn. 

Let op! Bij het afhalen worden uw vingerafdrukken vergeleken met de 
vingerafdrukken die eerder geregistreerd werden bij de aanvraag van uw 
kaart. U moet uw nieuwe eID dus persoonlijk komen afhalen.

Meer informatie
www.vernieuwde-eid.bei
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Samen goed sorteren, beter recycleren

De nieuwe blauwe zak  
vanaf 1 maart
In maart introduceert IGEAN de nieuwe blauwe zak in de gemeente Schilde. Dat is goed nieuws, want vanaf dan mogen de 
meeste plastic verpakkingen bij het pmd. Dat betekent niet alleen een pak minder restafval, maar ook veel meer recyclage.

In de pmd-zak mogen op dit moment enkel plastic flessen en 
flacons, metalen verpakkingen en drankkartons. In de nieuwe 
blauwe zak komen daar ook alle andere huishoudelijke plastic 
verpakkingen bij. Denk dan aan yoghurtpotjes of botervlootjes, 
maar ook plastic zakken en folies. Alles samen goed voor ongeveer 
8 kilogram minder restafval per inwoner per jaar. Een goede zaak 
voor het milieu én natuurlijk ook voor uw portemonnee.

Wat mag er extra in?
1. Is het een verpakking?
2. Is het voor huishoudelijk gebruik?
3. Is het gemaakt van plastic?

3 x JA, dan mag u het vanaf 1 maart in de blauwe zak gooien!

Wat mag, in een notendop:
• plastic flessen en flacons
• metalen verpakkingen
• kroonkurken, metalen deksels en doppen
• aluminiumschaaltjes en -bakjes
• spuitbussen van voedingswaren en cosmetica
• drankkartons
• NIEUW! schaaltjes, vlootjes en bakjes, potjes en tubes, folies, 

zakjes, chipszakken, wikkels van bv. snoep of andere voeding, 
groente- en fruitnetjes, bloempotjes en plantentrays, plastic 
zakken van droge (dieren)voeding

In de speciale Afvalkrant van Igean in 
februari ontving u een sticker met de nieuwe 
pmd-sorteerregels. Plak hem over de ‘oude’ 
op uw ophaalkalender.

TIP
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 • U kunt zomaar het leven van iemand 
redden! Gewoon door bloed, plasma 
of bloedplaatjes te geven. Het vraagt 
amper een klein uurtje van uw tijd. 
Ondanks de coronacrisis blijven de 
bloedinzamelingen van het Rode 
Kruis zo veel mogelijk doorgaan.  
Maak wel vooraf een afspraak via  
www.rodekruis.be. De bloedinzameling 
in Schilde gaat door op dinsdag  
20 april vanaf 17.30 uur in Werf 44.  
De bloedinzameling in ’s-Gravenwezel 
gaat door op woensdag 28 april 
vanaf 18 uur in het Dorpshuis. 

 • Wilt u snel en makkelijk iets vragen 
of delen met uw buren? Via Hoplr 
is dat eenvoudig. Wilt u een ladder 
of boormachine lenen? Zoekt u een 
babysit of weggelopen huisdier? 
Verkeersproblemen in uw straat? Een 
post op Hoplr kan u helpen. Meer info: 
www.hoplr.com. 

 • In het Eén-programma ‘Factcheckers’ 
van 13 januari werd onderzocht wat 
het best scoort: flessenwater of 
kraanwater en dat op vijf criteria: 
kwaliteit, transport, verpakking, smaak 
en prijs. Bent u ook benieuwd naar het 
resultaat? Kraantjeswater scoort op alle 
vijf punten minstens even goed en zelfs 
soms beter dan flessenwater. Ik weet 
wat ik straks ga drinken. U ook? 

 • Het OCMW van Schilde is dringend op 
zoek naar betaalbare huurwoningen 
die kunnen gebruikt worden voor 
mensen in nood. Vooral huizen of 
appartementen die geschikt zijn 
voor alleenstaande personen en 
alleenstaande ouders met kinderen. 
De woningen dienen uiteraard te 
voldoen aan de huidige wetgeving i.v.m. 
verhuur en moeten in een degelijke 
staat verkeren. Hebt u als eigenaar een 
betaalbare woning die u hiervoor wilt 
verhuren? Neem dan contact op met de 
sociale dienst van de gemeente op  
03 383 62 18 of socialedienst@schilde.be. 

 • Zoekt u nog een leuke vakantie-activiteit 
voor uw kinderen? Bekijk dan eens 
het aanbod van De Speelvogels. 
De inschrijvingen voor de paas- en 
zomervakantie 2021 zijn al gestart. Meer 
info vindt u op www.de-speelvogels.be.

Meer kort nieuws op pagina 6.

2970 KORT
Wat mag er nog steeds niet in?
Er zijn nog altijd zaken die niet in de blauwe zak mogen, omdat ze gevaarlijk zijn voor 
de verwerkers of omdat ze een ander recyclageproces volgen:
• verpakkingen met kindvriendelijke sluiting
• verpakkingen met een gevarenteken
• verpakkingen van motorolie, pesticiden en siliconenkits
• verpakkingen van meer dan 8 liter
• piepschuim
• plastic verpakkingen die niet voor huishoudelijk gebruik dienen
• plastic, maar geen verpakking, denk bv. aan emmer, speelgoed, regenhoes
• uiteraard ook alle andere materialen die via andere inzamelmethoden ingezameld 

worden

Oude pmd-zakken blijven geldig
Wie nog maar net een rol pmd-zakken heeft gekocht, hoeft zich geen zorgen te 
maken. De oude zakken blijven onbeperkt geldig. Vanaf maart mag u ze voor ophaling 
aanbieden mét de extra plastic verpakkingen. 

De nieuwe zakken zullen verkocht worden in dezelfde verkooppunten: 
• Gemeentehuis Schilde, Brasschaatsebaan 30, Schilde (onthaal)
• Dienst der werken, Rozenhoek 2, Schilde
• Toerisme Voorkempen, Kerkstraat 24, Schilde ('s-Gravenwezel)
• Carrefour Market, Turnhoutsebaan 411, Schilde
• Delhaize, De Kaak 2, Schilde ('s-Gravenwezel)
• Okay, Turnhoutsebaan 420, Schilde

De prijs blijft ongewijzigd
U betaalt ook na 1 maart 2,5 euro voor een rol met 20 pmd-zakken (60 liter).

Vergeet u vaak uw afval buiten te zetten?
De Recycle-app kan u daar zeker bij helpen. Installeer deze gratis app op 
uw smartphone en de app stuurt u de avond vóór de ophaling een melding. 
U vindt er ook de openingsuren van de recyclageparken in uw buurt én de 
nieuwe sorteerregels. Handig toch?

 Gebruikt u de app al? Check dan of de app de laatste update kreeg. 
Enkel de nieuwste versie bevat de ophaalmomenten van 2021. Het is 
ook belangrijk dat u notificaties toestaat om meldingen te ontvangen.

Meer informatie
Voor al uw vragen over afval kunt u terecht bij IGEAN op het gratis 
nummer 0800 1 46 46.i
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 • Van 27 februari tot 7 maart is het 
Week van de Vrijwilliger. Werkt u 
vaak samen met vrijwilligers of kent u 
iemand die zich regelmatig inzet voor 
anderen? Geef die persoon dan zeker 
een welgemeende dankuwel! Via deze 
weg willen we alvast alle vrijwilligers in 
onze gemeente bedanken. Duizend keer 
merci! 

 • 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 www.tekenbeten.be. 

 • Huurt u een woning en wenst u 
op termijn uw eigen woning te 
hebben? Hebt u al gehoord over de 
mogelijkheid om te huren bij uzelf? 
Wooncoop is een nieuw concept op de 
woonmarkt dat een nieuwe manier 
van wonen voorstelt. Naast kopen 
en traditioneel huren, bieden zij een 
derde mogelijkheid: huren bij uzelf. 
Op dinsdag 30 maart om 19.30 uur 
organiseert IGEAN in samenwerking 
met gemeente Schilde een digitale 
infoavond. Inschrijven via www.igean.
be/infoavondwooncoop. Na inschrijving 
ontvangt u een link om deel te nemen. 

 • Vangt u regelmatig honden of katten 
op tegen betaling? Dan hebt u verplicht 
een erkenningsnummer nodig van 
Dierenwelzijn Vlaanderen. Voor meer 
info: www.dierenwelzijn.vlaanderen.be/
opvang-van-dieren-tegen-betaling. 

Meer nieuws: www.schilde.be

2970 KORT
Kruispunt Voorkempen
Eerste hulp bij psychische en sociale problemen

Soms zit het even tegen en dan is alle hulp welkom. Vrienden en familie kunnen  
u vaak al op weg helpen. Maar soms ook niet. Waar vindt u dan gepaste hulp?  
Bij Kruispunt Voorkempen luisteren ze naar uw verhaal en vragen. Een team van 
ervaren hulpverleners uit verschillende organisaties helpen u verder in één of  
meer gesprekken. Indien nodig verwijzen ze door naar meer specifieke hulp.  
Alle hulpverleners hebben beroepsgeheim en de hulp is gratis. 

Kruispunt Voorkempen is er voor alle inwoners vanaf 16 jaar uit Malle, Zoersel, 
Zandhoven, Wijnegem, Brecht en Schilde. 

Waarvoor kunt u er terecht?
• U maakt zich zorgen of kampt met vragen over uzelf, uw relatie, contacten met 

anderen, … 
• U voelt zich niet goed in uw vel en loopt vast in het leven.
• U hebt last van depressieve gedachten, stress, angst, slaapproblemen, … 
• U hebt het gevoel dat niemand u begrijpt en u kunt nergens terecht met uw 

vragen. 

Kruispunt Voorkempen is op maandag van 17.30 tot 19.30 uur en op donderdag 
van 13 tot 15 uur geopend. Het is ook mogelijk een afspraak te maken buiten de 
openingsuren. 

Meer informatie
Kruispunt Voorkempen, Turnhoutsebaan 202, Schilde
03 328 20 64, voorkempen@kruispunten.bei

Getal

1963
Zoveel abonnees zijn er momenteel 
ingeschreven in Schilde op Be-Alert.  
Dat zijn er al heel wat. Maar dat kan nog 
beter. Sinds oktober 2020 maakt gemeente 
Schilde zelf ook gebruik van Be-Alert.  
Be-Alert is een alarmeringssysteem 
waarmee de overheid u meteen op de 
hoogte stelt van een noodsituatie via sms, 
e-mail of telefoon. In een noodsituatie krijgt 
u de nodige aanbevelingen: officieel, correct 
en rechtstreeks van de bron. Bent u nog niet 
geregistreerd? Doe het vandaag nog.  
Dit kan makkelijk en gratis op  
www.be-alert.be. Vul het inschrijvings-
formulier zo volledig mogelijk in. Klaar!

METEEN 
VERWITTIGD 

BIJ EEN 
NOODSITUATIE

IN SCHILDE? 
REGISTREER JE VIA 
WWW.BE-ALERT.BE

BE-ALERT
SCHILDE
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Bedankt snelle 
fietser dat je 
vertraagt.

Grote campagne fietsveiligheid
Samen maken we het verschil
Vanaf 22 maart geeft gemeente Schilde in samenwerking met VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) het startschot van 
een grote fietsveiligheidscampagne. Want in onze gemeente wordt er heel wat afgefietst. Zeker het voorbije jaar viel dat 
meer dan ooit op. En dat willen we warm blijven aanmoedigen. Want fietsen levert alleen maar voordelen op. 

Daarom doen we er vanuit 
gemeente Schilde ook alles aan om 
dat voor iedereen zo veilig mogelijk 
te laten verlopen. Met veilige 
infrastructuur en nu dus ook met 
een campagne, kunt u mee het 
verschil maken.

U zult binnenkort borden op merken 
op toepasselijke plaatsen of kruis-
punten waar een geheugensteuntje 
u kan helpen om het veilig te 
houden voor elkaar. Zoals op een 
kruispunt waar we fietsers er attent 
op maken dat ze voorrang moeten 
verlenen aan automobilisten of een 
kruispunt waar we automobilisten 
vragen om extra op fietsers te 
letten voor ze afslaan. 

We verspreiden dus positieve 
boodschappen waarin fietsers en 
automobilisten elkaar bedanken 
en aanmoedigen om rekening te 
houden met elkaar.

Binnenkort ziet u zes blauwe 
borden met positieve 
boodschappen in Schilde en 
‘s-Gravenwezel:
• Bedankt chauffeur dat je 

kijkt voor je afslaat.
• Bedankt fietser dat je je licht 

aanzet als het donker is.
• Bedankt chauffeur dat je 

me op een veilige afstand 
passeert.

• Bedankt fietser dat je 
voorrang verleent.

• Bedankt snelle fietser  
dat je vertraagt.

• Bedankt chauffeur dat  
je het fietspad vrijhoudt.

Bedankt bestuurder
dat je het fietspad
vrijhoudt.

Bedankt bestuurder
dat je het fietspad
vrijhoudt.

Bedankt chau
eur
dat je het fietspad
vrijhoudt.
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“
U laten 

vaccineren is  
het beste plan, 
zodat het leven 

straks weer 
starten kan.

”

U laten vaccineren  
is het beste plan

In maart vorig jaar zette corona ons leven op pauze. 1.001 dingen werden geannuleerd. In januari van dit jaar startte de 
vaccinatie. Het doel? Uzelf en de mensen rondom u beschermen, zodat u binnenkort - samen met miljoenen anderen -  
uw vrijheid kunt herwinnen.

Vaccinatie is de belangrijkste troef om de coronapandemie 
te stoppen. Hoe hard kijkt u niet uit om terug samen met uw 
vrienden op café of restaurant te gaan, uw (groot)ouders te 
knuffelen, op reis te gaan of naar een concert of sportwedstrijd te 
gaan kijken? 

Vaccinatie voorkomt dat u ernstig ziek wordt en redt zo ook levens. 
Het zorgsysteem stond het afgelopen jaar zwaar onder druk door 
het hoge aantal coronabesmettingen. Door u te laten vaccineren, 
neemt de druk op de zorg af en daalt het sterftecijfer.

Zit u nog met 101 vragen? Dat is niet meer dan normaal.  
Wij geven u alvast een overzicht van wat we op dit moment 
weten over de vaccinatiecampagne.

WANNEER 
word ik gevaccineerd?
De federale overheid heeft ervoor gekozen om eerst de meest 
kwetsbare doelgroepen te vaccineren. Zo kwamen de bewoners 
en het personeel van de woonzorgcentra in januari en februari als 
eersten aan de beurt, gevolgd door het personeel van ziekenhuizen 
en de zorginstellingen, de artsen en verpleegkundigen. Daarna is 
het de beurt aan de 65-plussers, mensen met een onderliggende 
aandoening en de essentiële beroepen. Pas daarna volgt de rest van 
de volwassen bevolking. Goed om weten is dat de timing afhangt van 
de leveringen en voorraden van vaccins. Afhankelijk daarvan moet de 
federale overheid de strategie mogelijk aanpassen. Jammer genoeg 
kunnen we op dit moment dus nog niet zeggen wanneer u exact aan 
de beurt bent om  u te laten vaccineren. Op www.laatjevaccineren.be 
vindt u meer info over de volgorde van vaccineren.  

Vaccinatiecentrum Malle

D O S S I E R
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HOE 
weet ik wanneer het aan mij is?
U hoeft hiervoor zelf op voorhand niets te doen, want u wordt 
verwittigd als u aan de beurt bent. Dat gaat zo:
• U krijgt een uitnodiging met daarop een datum en uur waarop 

u zich kunt laten vaccineren in het vaccinatiecentrum. Via de 
uitnodiging per brief of via de digitale uitnodiging krijgt u een 
link naar het online platform om uw afspraak te bevestigen of 
te verplaatsen. 

• U bevestigt online uw reservatie of kiest een ander moment 
dat u beter past. Hier zal eveneens de afspraak voor uw tweede 
vaccin-toediening worden voorgesteld. 

• Indien online bevestiging niet zou lukken, kunt u contact 
opnemen met het lokale callcenter. Het telefoonnummer zult u 
terugvinden op de uitnodiging.

WAAR 
gebeurt de vaccinatie?
U wordt gevaccineerd in het Provinciaal Vormingscentrum  
in Malle (Smekenstraat 61), zoals alle volwassen inwoners  
uit Brecht, Malle, Wijnegem, Zandhoven en Zoersel.  
Het Provinciaal Vormingscentrum is zowel logistiek als  
operationeel de meest interessante site om 
maximaal te ondersteunen in het zo snel 
en efficiënt mogelijk vaccineren van 
heel de volwassen bevolking van deze 
zone. Een bijkomend voordeel
is dat het gebouw al
zeker tot einde oktober
beschikbaar is. De voorbije 
weken werd met man en 
macht gewerkt om het 
vaccinatiecentrum en de 
omgeving errond vlot en veilig 
toegankelijk te maken voor 
iedereen die zich komt 
laten vaccineren. Het 
vaccinatiecentrum staat 
sinds 15 februari stand-
by om - zodra er vaccins 
ter beschikking zijn - 
operationeel te worden. 

Bescherm jezelf  
en je patiënten.

Blijf de voorzorgsmaatregelen volgen.

Je laten vaccineren 
is het beste plan,
zodat het leven straks
weer starten kan.
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COVID-19-VACCINATIE OP  
LAATJEVACCINEREN.BE
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Is het vaccinatiecentrum ook 

TOEGANKELIJK VOOR 
MENSEN DIE MINDER 
MOBIEL ZIJN?
Ja. We zorgen ervoor dat het vaccinatiecentrum vlot en veilig 
toegankelijk is voor iedereen, dus ook voor rolstoelgebruikers 
en mensen met een rollator. Minder mobielen mogen een 
begeleider meebrengen als ze zich komen laten vaccineren. 
In het vaccinatiecentrum zijn er ook aangepaste toiletten voor 
mensen met een beperking. Minder mobielen, personen met 
een beperking, 65-plussers met verplaatsingsproblemen of 
personen in een zorgsituatie kunnen voor de heen- en terugrit 
naar het vaccinatiecentrum een beroep doen op de Minder 
Mobielencentrale van Schilde of (tegen betaling) gebruik maken 
van de minibus van het sociaal huis. Neem hiervoor contact op 
met het sociaal huis (03 383 62 18 of mmc@schilde.be).

Ik ben helemaal niet mobiel en kan me dus niet 
verplaatsen naar het vaccinatiecentrum. 

KAN IK ME OOK THUIS 
LATEN VACCINEREN? 
Mensen die niet naar het vaccinatiecentrum kunnen komen omdat 
ze bedlegerig zijn of lijden aan een specifieke aandoening, kunnen 
een thuisvaccinatie aanvragen. Men is hiervoor een procedure aan 
het uitwerken. Dit zal eerder uitzondering dan regel zijn en enkel 
kunnen gebeuren onder strikte voorwaarden. 

Moet ik de 

CORONAREGELS 
BLIJVEN VOLGEN 
als ik gevaccineerd ben?
Ja. Niet iedereen kan tegelijkertijd gevaccineerd worden.  
Daarom moet u er voor blijven zorgen dat het virus zich  
niet verspreidt, ook nadat u gevaccineerd bent. Tot 
het moment dat de volledige volwassen bevolking 
is gevaccineerd, is het belangrijk om de geldende 
coronamaatregelen te respecteren.

Wanneer kan mijn 

NORMALE LEVEN 
weer starten?
Dat kan zodra de volledige volwassen bevolking de kans 
gekregen heeft om zich te laten vaccineren en de meeste 
mensen (minstens 70 %) dat ook gedaan hebben. Hoe snel 
dat kan, hangt af van de leveringen en voorraden van vaccins. 

Hoe zit het met

MINDERJARIGEN?
Krijgen zij ook een coronavaccin?
Jongeren onder de 18 jaar worden nu nog niet gevaccineerd. 
Er wordt nog volop onderzoek naar gedaan. Op basis van de 
resultaten van dat onderzoek zal de overheid hierover een 
beslissing nemen.  

BEREIKBAARHEID
Het Provinciaal Vormingscentrum ligt centraal 
in de eerstelijnszone, zodat de afstand vanuit 
elke uithoek beperkt is voor de inwoners 
om zich te komen laten vaccineren. Het 
vaccinatiecentrum is vlot bereikbaar en beschikt 
over een ruime parking. Stewards wijzen 
u de weg vanaf de parking naar de ingang 
van het vaccinatiecentrum. Wie met de fiets 
komt, kan zijn tweewieler stallen in de ruime 
fietsenstalling. 

Openbaar vervoer
Buslijn 610 brengt u naar de Turnhoutsebaan in 
Schilde. Daar neemt u lijn 410 naar Malle. Er komt een 
tijdelijke bushalte vlak voor het vaccinatiecentrum. 
Bij het ter perse gaan van dit infoblad was het nog 
niet duidelijk welke buslijnen zullen stoppen aan deze 
extra bushalte. Zodra we hierover uitsluitsel hebben 
van De Lijn brengen we u hiervan op de hoogte. Hou 
onze digitale communicatiekanalen zeker in het oog.
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Fiets
We zorgen voor veilige en rustige fietsroutes naar het 
vaccinatiecentrum. Volg de speciale pijlen.  

Auto
Provinciaal Vormingscentrum, Smekenstraat 61,  
2390 Malle. Opgelet: houd rekening met de 
tijdelijke verkeersmaatregelen in de buurt van het 
vaccinatiecentrum. De verkeersmaatregelen gelden 
van 15 februari tot 30 november 2021. 

Taxi
Gemeente Schilde heeft een overeenkomst met drie 
taxibedrijven om tegen een vaste vergoeding inwoners 
van en naar het vaccinatiecentrum te brengen:
• ATSAntwerp: 0475 65 00 64
• Loanco: 0471 43 37 61
• Taxi Dielman: 0492 08 73 12
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HOE VERLOOPT 
MIJN VACCINATIE 
in het vaccinatiecentrum?

De procedure voor uw vaccinatie telt vier stappen. Dit 
parcours is in elk vaccinatiecentrum hetzelfde:

STAP 1: Het onthaal 

Na een temperatuurmeting op uw voorhoofd, checkt u in. De 
onthaalmedewerker controleert uw identiteitsgegevens en de 
vaccinatiecode die u kreeg via e-mail. U wordt begeleid naar 
één van de administratieve ruimtes. Als u te vroeg bent, mag u 
even plaatsnemen in een bufferruimte. Probeer niet meer dan 15 
minuten te vroeg te komen. Zo vermijdt u lange wachtrijen. 

STAP 2: De administratieve ruimte

Een verpleegkundige geeft u info over het vaccin en over 
eventuele nevenwerkingen. Uw medische voorgeschiedenis en 
huidige gezondheidstoestand worden overlopen.  

STAP 3: De vaccinatieruimte

De verpleegkundige vaccineert u. U krijgt een spuitje in de 
bovenarm. Er is één type vaccin per vaccinatieruimte.  
U kunt niet kiezen met welk type vaccin u gevaccineerd wordt. 

STAP 4: De wachtruimte 

Na de vaccinatie blijft u nog een kwartier ‘in observatie’ in de 
wachtruimte. Er is een medewerker in de buurt om stoelen te 
ontsmetten en om eventuele nevenwerkingen te signaleren.  

Er zijn extra stoelen voor mogelijke mantelzorgers en 
begeleiders.

Meer informatie
www.laatjevaccineren.be
www.schilde.be/vaccinatiecentrumi
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Digitale veiligheid
Lokale Politie Voorkempen waarschuwt  
voor stijgend aantal cybermisdrijven

We houden Schilde zo veilig mogelijk. 
Hierbij hoort ook de digitale veiligheid 
van inwoners. Digitale criminaliteit, 
ofwel cybercrime, neemt steeds meer 
toe. Sinds de coronamaatregelen 
van kracht zijn stelt de politie een 
duidelijke stijging vast van het aantal 
feiten van cybercriminaliteit.

Onder cybercrime verstaan we delicten 
die online gepleegd worden, zoals 
internetoplichting, afpersing via e-mail 
en phishing. Oplichting via het internet 
gebeurt op veel verschillende manieren 
en de technieken veranderen heel erg 
snel. Het is daarom niet altijd gemakkelijk 
om fraude via internet, computer en 
smartphone te herkennen. 

Meest voorkomende cybermisdrijven 
in politiezone Voorkempen

• Phishing, smishing & whaling
Oplichters sturen e-mails 
(phishing), sms’en (smishing) of 
WhatsAppberichten (whaling) naar 
hun slachtoffers en doen zich voor als 
iemand anders. De berichten zijn heel 
goed nagemaakt en zien er echt uit. 
Enkele voorbeelden:
 − U ontvangt een e-mail van uw 

bankinstelling waarin ze vragen 
online een betaling te doen;

 − U ontvangt een sms in naam van 
Cardstop waarin staat dat uw 
bankkaart geblokkeerd is;

 − U ontvangt een WhatsAppbericht 

waarin een familielid om geld 
vraagt en beweert dat zijn of haar 
telefoonnummer veranderd is.

In alle gevallen gebruiken de oplichters 
allerhande excuses om het slachtoffer 
te overtuigen om bepaalde handelingen 
te verrichten met de bankkaart, 
homebanking of smartbanking. Meestal 
vragen ze u om op een link te klikken 
die leidt naar een valse website. Als 
u dat doet, kunnen de oplichters uw 
gegevens stelen en uw bankrekening 
plunderen. 

• Oplichting via 
tweedehandswebsites
U koopt iets tweedehands online 
en betaalt ervoor, maar u krijgt het 
bestelde nooit aan. Of u verkoopt 
iets online en stuurt het op, maar u 
krijgt uw geld niet. Ruil ook nooit een 
goed voor geld of andersom. In vele 
gevallen vraagt de tegenpartij om een 
‘testbetaling’ van een zeer klein bedrag. 
Via deze valse website stelen oplichters 
uw geld.

• Emotiefraude
Oplichters doen er bij deze vorm 
van oplichting alles aan om een 
emotionele band te ontwikkelen met 
hun slachtoffer. Vaak leggen ze contact 
via sociale media of een datingsite. Van 
zodra er een ‘vriendschappelijke’ band 
is met de oplichter, vraagt hij u om geld 
voor bijvoorbeeld een zogezegd ziek 
familielid.

• Specifieke gevaren voor jongeren
De politiezone Voorkempen ziet ook dat 
oplichters geregeld jongeren proberen 
te overtuigen om hen te helpen in ruil 
voor geld. Dat fenomeen noemen we 
‘muilezels’. Deze jongeren geven hun 
bankkaart en code aan de oplichters, 
die hun bankrekening gebruiken 
als tussensluis voor hun criminele 
activiteiten. Deze oplichters ‘rekruteren’ 
jongeren vaak via Snapchat, Instagram 
of andere sociale media. Dit fenomeen 
komt vaker voor dan u denkt. Wijs 
uw (klein)kinderen dus zeker op de 
gevaren!
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Eerst checken, dan klikken!
Helaas is digitale veiligheid niet te garanderen, maar u kunt zich wel wapenen tegen 
digitale criminaliteit. Politiezone Voorkempen en gemeente Schilde zetten zich in om 
bewoners en bedrijven weerbaar te maken tegen cybercrime.

De beste manier om cybercrime zo min mogelijk kans te geven, is alert te zijn.  
Eerst checken, dan klikken! Door eerst een link, bijlage of betaalverzoek te checken  
op betrouwbaarheid, voorkomt u dat u slachtoffer wordt.

Is het te mooi om waar te zijn?  
Dan is het dat meestal ook.

Check de link door er met uw muis op te gaan staan 
(niet klikken). Kijk goed of u vreemde dingen in de 
link ziet staan. Is de domeinnaam ook echt de naam 
van de organisatie?

Een bankkaart en code zijn persoonlijk.  
Geef deze nooit aan iemand anders.

Check het e-mailadres van de afzender  
(let op, soms lijkt het e-mailadres heel erg op een 
vertrouwd mailadres).

Krijgt u een betaalverzoek van een bank of bedrijf?  
Bel de bank of het bedrijf op om te vragen of het 
klopt.

Meer 
informatie  
en tips
Meer info en tips om te voorkomen dat u 
slachtoffer wordt van cybercrime vindt u op 
de websites safeonweb.be, besafe.be en 
trapnietindeval.be. Op deze websites staat 
ook meer informatie voor als u slachtoffer 
bent geworden van internetcriminaliteit.

Beluister zeker ook eens de podcast 
over cybercriminaliteit van de 
politiezone Antwerpen. Die vindt 
u terug op Spotify bij ‘Politiezone 
Antwerpen’.

Slachtoffer 
geworden  
en aangifte 
doen?
Bent u of is iemand in uw omgeving slachtoffer 
geworden van digitale criminaliteit? Blokkeer uw 
bankkaart, stel wachtwoorden opnieuw in, … 
Vervolgens doet u aangifte bij de politie.

Wilt u een poging tot oplichting doorgeven 
maar bent u geen slachtoffer? Meld dit dan bij  
meldpunt.belgië.be. U hoeft in dat geval geen 
aangifte te doen bij de politie.
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Scheldelegerpad

Het verhaal achter
het Scheldelegerpad
door Patrick Anthoni, Heemkundige Kring Scilla

Ietwat verloren tussen de bomen en een heideven op de grens 
met de Brechtse heide ligt het Scheldelegerpad dat in feite het 2e 
Scheldelegerpad zou moeten zijn. Vanwaar nu deze naam op die 
plek in het bos? En wat is een Scheldeleger?

Bij de onafhankelijkheid van België in september 1830 was de 
jonge regering zich bewust van het feit dat Nederland de zuidelijke 
Nederlanden terug wilde heroveren. Tenslotte lag het zwaartepunt 
van de nieuwe industriële ontwikkelingen in België.

Antwerpen, haar haven en ommeland waren hierbij een kwets-
baar punt dat ook dicht bij de nieuwe grens lag en dus stevig 
verdedigd moest worden. Bovendien woonden er ook nog heel 
wat Orangisten (Nederlands gezinden), waaronder baron Philippe 
van de Werve van Schilde en zijn zoon Jacques die nog kamerheer 
(adviseur) was geweest van koning Willem I van Nederland.

Het jonge Belgische leger bestond uit een Scheldeleger en een 
Maasleger. Daarbij werd het 2e Scheldeleger gekazerneerd op dit 
heidegebied in Schilde. Het lag dicht genoeg bij Antwerpen om 
als voorpost te dienen en op nauwelijks drie uur stappen van de 
stadsmuren. Maar evengoed had het vanop deze hoogvlakte  
(25 à 30 meter) een goed overzicht en snelle bereikbaarheid over 
de gehele Noorderkempen. Het ganse grensgebied lag daardoor 
telkens maar op enkele uren marcheren en gaf een  
grote wendbaarheid aan deze legereenheid. 

Toen Nederland in augustus 1831 België binnenviel, gebeurde dat 
dan ook via de oostzijde van Turnhout. Dit om een confrontatie 
met het 2e Scheldeleger te vermijden én het Maasleger te 
verrassen. Deze tiendaagse veldtocht was dan wel een blamage 
voor het Belgische leger, ook Nederland kwam er bekaaid uit 
doordat Frankrijk en Engeland zich ermee moeiden. 

De locatie voor het 2e Scheldeleger kwam dus niet uit het niets.  
En dat gebied is nog steeds gekend als ‘Het Kamp’. Tenslotte 
hadden de Nederlanders er al tussen 1815 en 1830 een 
militaire basis die op 
haar beurt was 
voorafgegaan van 
vroegere militaire 
kampementen 
en versterkingen. 

Zo weten we dat de Staatse troepen (Nederland) er in 1702 
verschillende aarden bastions en versterkingen hadden opgeworpen 
tegen de Franse troepen van Lodewijk XIV, die op hun beurt hun 
versterkingen hadden opgebouwd op de grens tussen Schilde en 
Wijnegem. Deze ‘Linnekens’ waren dan weer oude versterkingen 
die gebouwd werden op het einde van de 16e eeuw door de 
Spanjaarden. 

Het kamp dat ettelijke duizenden soldaten kon kazerneren 
verhuisde in 1835 naar het nieuwe kamp van Beverlo. Daar werd 
de nieuwe gemeente Leopoldsburg opgericht. Onze volgende 
soldaten ontvingen we in 1914 samen met de forten.

Dit stukje geschiedenis haalt aan dat onze gemeente, door haar 
ligging nabij Antwerpen, al eeuwenlang allerlei troepen en 
soldaten moest huisvesten.

Nu is het Scheldelegerpad één van de vele trage wegen in Schilde 
en ’s-Gravenwezel. Een verkeersveilig weggetje voor wandelaars, 
fietsers en ruiters. Wilt u het pad gaan ontdekken? U vindt het in 
het noorden van de gemeente tussen de Mathildedreef en de 
grens met Brecht.
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Ontwerp ruimtelijk uitvoerings-
plan ‘De Vogelenzang’
Openbaar onderzoek van 1 februari tot 1 april

De gemeenteraad van Schilde stelde op maandag 18 januari het ontwerp van het 
ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP) ‘De Vogelenzang’ voorlopig vast. Nu volgt een 
openbaar onderzoek dat loopt van 1 februari tot en met 1 april 2021.

De gemeente wenst een ruimtelijk 
uitvoeringsplan (RUP) op te maken voor 
de twee historisch gegroeide horecazaken 
‘De Vogelenzang’ en ‘The Old Birdy’ 
gelegen aan het kruispunt van de 
Wijnegemsteenweg en de Broekstraat.

Het doel van het RUP is het bieden van 
een éénduidig planologisch kader inzake 
de ontwikkelingsmogelijkheden van deze 
horecazaken. Er worden randvoorwaarden 
opgelegd in functie van de aanpak 
van ruimtelijke knelpunten zoals de 
parkeerdruk. 

Openbaar onderzoek
Van maandag 1 februari tot en met 
donderdag 1 april 2021 organiseert 
gemeente Schilde een openbaar onderzoek 
over het ontwerp van het RUP ‘De 
Vogelenzang’. Nog tot 1 april kunt u het 
ontwerp inkijken op het gemeentehuis bij 
de dienst ruimte. Gezien de coronamaat-
regelen vragen wij u hiervoor een afspraak 

te maken. Het ontwerp van het RUP  
‘De Vogelenzang’ is eveneens digitaal  
te raadplegen via  
www.schilde.be/rupvogelenzang.

Opmerkingen en bezwaren 
indienen
U kunt eventuele opmerkingen en 
bezwaren digitaal of schriftelijk indienen:
• via een online formulier op  

www.schilde.be/rupvogelenzang 
• per aangetekende brief aan Gecoro 

Schilde, Brasschaatsebaan 30,  
2970 Schilde.

• per brief gericht aan de Gecoro en 
tegen ontvangstbewijs afgegeven op 
het gemeentehuis.

Alle opmerkingen en bezwaren worden 
uiterlijk de laatste dag, op donderdag  
1 april 2021, van het openbaar onderzoek 
bezorgd aan de Gecoro. De Gecoro bundelt 
en coördineert alle adviezen, opmerkingen 
en bezwaren en brengt hierover advies uit 
aan de gemeenteraad.

29 november 2017  
gunning opdracht opmaak  
RUP De Vogelenzang aan 
studiebureau Antea

25 februari - 26 maart 2019 
publieke raadpleging  
(eerste participatiemoment)

13 maart 2019 
participatiemoment in het 
Dorpshuis te ’s-Gravenwezel

15 september – 9 oktober 
2020  
schriftelijke adviesronde

18 januari 2021  
voorlopige vaststelling 
gemeenteraad

1 februari 2021 – 1 april 2021 
openbaar onderzoek

Eind september 2021 
definitieve vaststelling 
gemeenteraad
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Gratis duurzaam bouwadvies 
Hebt u bouw- of verbouwplannen? Dan is alle advies welkom. Op 10 maart en 10 november kunt u een gratis digitaal 
bouwadvies plannen met de adviseurs van Kamp C in het gemeentehuis.

Bij de bouw van uw droomwoning is alle hulp welkom. Duurzaam 
bouwen is bijna niet meer weg te denken bij het bouw- of 
verbouwproces. Er komt veel meer bij kijken dan u op het eerste 
zicht denkt. Zo zijn kwaliteit, comfort en gezond wonen binnen 
een gepast budget belangrijke zaken om rekening mee te houden. 
Kamp C geeft een antwoord op al uw bouwvragen. 

Vraagt u zich af op welke premies u recht hebt? Of hebt u vragen 
over isolatie, warmtepompen of vloerverwarming? Dit is nog maar 
een greep uit de vragen waar de experten van Kamp C u graag 
wegwijs in maken.

Hebt u nog geen volledig uitgewerkt plan? Geen nood. Ook met 
een ruwe schets en eventueel een aantal foto's kunnen we al  

aan de slag. U krijgt een uur gratis advies op maat over uw 
nieuwbouw of verbouwing. Hou er wel rekening mee dat wanneer 
de bouwaanvraag al is ingediend, veel aspecten definitief zijn.  
De fase ervoor is daarom ideaal voor deze screening.

Dit planadvies is gratis maar de plaatsen zijn beperkt.  
Inschrijven is dus noodzakelijk. Onder voorbehoud van de 
geldende coronamaatregelen gaat dit advies digitaal door.

Meer informatie en inschrijven
03 380 16 47 
milieu@schilde.be

i

Nieuwe huisartsenwachtpost 
Voorkempen
Huisartsenwachtpost Voorkempen opende op 5 februari de 
deuren naast de spoeddienst van AZ Sint-Jozef Malle in de oude 
Liersebaan 4 te Malle. De huisartsenwachtpost is een vast, centraal 
punt waar patiënten onmiddellijk terecht kunnen bij de huisarts 
van wacht. Zo hoeft u niet meer te zoeken welke arts er van wacht 
is en waar. 

U kunt er na afspraak terecht van vrijdagavond 19 uur tot en met 
maandagmorgen 8 uur en op feestdagen (vanaf de avond voordien 
om 19 uur tot de ochtend nadien om 8 uur). Voor een afspraak belt 
u naar 0900 100 05.

Meer informatie
www.wachtpostvoorkempen.bei
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Snoei hinderende beplanting  
over voetpaden of rijwegen
Vanaf 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 of automobilisten niet hinderen. Dat is trouwens 
verplicht. Houd zeker ook verkeersborden en wegwijzers vrij!

De minimumhoogte voor overhangend groen over de openbare 
weg is wettelijk vastgelegd:
• Voetpaden en fietspaden: minimaal 2,50 meter vrije hoogte
• Rijweg: minimaal 4,20 meter vrije hoogte

Takken vanuit uw huurwoning, eigendom, grond of bos die lager 
hangen moet u verplicht snoeien.

Bij hoekpercelen gelden uiteraard ook bovenstaande regels. 
Daarbij komt dat de beplanting tot een afstand van 5 meter - 
gemeten vanaf de hoek en aan beide kanten - maximaal 0,75 
meter hoog mag zijn. Zo is de zichtbaarheid op een kruispunt 
optimaal.

Wie zich hier niet aan houdt, riskeert een GAS-boete die kan 
oplopen tot 350 euro. Het volledige GAS-reglement kunt u 
raadplegen op www.schilde.be/gasreglement. 

13 jaar gemachtigd opzichter in de Kerkstraat

Bedankt Walter!
13 jaar lang stond Walter De Wachter elke 
ochtend paraat voor onze kinderen en hun 
veiligheid. 13 jaar lang zwaaide hij de 
‘fakkel’ aan de verkeerslichten in 
de Kerkstraat, ter hoogte van de 
Oudaen in ’s-Gravenwezel. Een 
dikke merci, Walter!

Walter: "Ik deed het echt heel 
graag. Weten dat je iets kunt 
betekenen voor de veiligheid van 
schoolkinderen. Daar deed ik het 
voor. Dat ik er elke dag vroeg uit 
moest, maakte me niets uit. Dat 
wordt snel een gewoonte. In de zomer 
is dat al wat plezanter dan in de winter. 
Maar je krijgt zo veel voldoening. Als je 
de gezichtjes van de kindjes ziet, dat maakt 
veel goed. Ze lachen, zeggen een goeiedag, doen 
een babbeltje, … Ondertussen na 13 jaar kende ik iedereen. 
Kinderen, ouders, grootouders, … Dat maakte de job zo plezant. 
Iedereen zwaaide of maakte een praatje. Maar het is tijd om 
ermee te stoppen nu. En wat langer in mijn bed te blijven 
liggen (lacht)”.  

Gemachtigd opzichters gezocht
Hebt u een groot hart voor kinderen en een 

oog voor veiligheid? En bent u regelmatig 
een halfuurtje beschikbaar aan het 

begin en eind van de schooldag? 
Word dan gemachtigd opzichter en 
help schoolgaande kinderen met 
oversteken. Gemeente en Lokale 
Politie Voorkempen zorgen samen 
voor begeleiding ter plaatse bij de 
opstart, het nodige materiaal en 
een kleine onkostenvergoeding 

per prestatie.  
De gemeente zorgt voor uw 

uitrusting en verzekering. 

Samen zorgen we voor een veiligere 
schoolomgeving. Bedankt!

Meer informatie en kandidaturen
Dienst mobiliteit, 03 380 16 94 
mobiliteit@schilde.be

i
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In het Warme Williamhuis  
luisteren we naar jouw verhaal
Het Warme Williamhuis in ’s-Gravenwezel is een primeur in Vlaanderen! En daar mogen we 
terecht trots op zijn.

Het Warme Williamhuis is een veilige plaats waar 
jongeren van 12 tot 26 terecht kunnen voor een babbel. 
Want een Warme William is iemand die écht naar je 
luistert, iemand die je uitnodigt om te vertellen wat er 
scheelt.

Want iedereen zit wel eens wat minder goed in zijn vel 
en dan is het fijn dat er iemand voor jou klaarstaat. Een 
persoon die je kunt vertrouwen en waarop je kunt bouwen.

Dus kom je graag even langs om een beetje te 
ontspannen? Ontmoet je graag eens andere mensen of 
wil je gewoon iets kwijt? Spring dan zeker even binnen in 
het Warme Williamhuis!

Bij wie kun je zéker terecht?
Deze vrienden van Warme William bieden je graag een 
luisterend oor. We stellen ze graag aan je voor:

“Ik ben Anouk, werkzaam als 
consulent welzijn bij gemeente 
Schilde en mama van twee dochters 
van 18 en 20 jaar. Ik kan mezelf best 
omschrijven als een doorzetter met 

een empathisch, toe gewijd, creatief 
maar ook chaotisch kantje. Uit ervaring 

weet ik dat het leven een constante zoektocht is naar 
jezelf, naar wat jou en je om geving gelukkig maakt. 
Vanuit een niet-oordelende houding bied ik graag een 
luisterend oor aan. Ik vind dat er in het leven geen 
taboes zouden mogen bestaan en dat er over alles 
gepraat mag worden.”

“Ik ben Karen. Ik word blij van een 
caffè latte met vrienden of een berg-
wande ling. Ik werk als consulent 
gezondheid in het toffe vrijetijdsteam 
van gemeente Schilde. Ik ben ook 

mama van drie tieners. Mijn ervaring 
als moeder leert me dat we beter 

moeten luisteren naar wat onze jeugd 
bezighoudt. Ik ben ervan overtuigd dat we hen alleen zo 
beter zullen verstaan en kunnen helpen als dat nodig is. 
Mijn vrienden zeggen me dat ik een goed klankbord ben, 
omdat ik open-minded en oprecht geïnteresseerd ben 
in wat mensen beroert. Ik ken mezelf als een gevoelig en 
sociaal iemand, die absoluut niet tegen onrechtvaardig-
heid kan. Altijd welkom voor een babbel dus.”

“Ik ben Daan, 28 jaar 
en momenteel werk ik op de 
sportdienst van gemeen te Schilde. 
Reeds vanop jonge leeftijd was ik een 
drukbezet iemand. Ik ging graag naar 

de scouts, speelde voetbal en sprak af 
met vrienden. Ik was dan ook bijna altijd 

in het gezelschap van andere mensen.  Dit heeft mij 
geleerd hoe belangrijk het is om naar anderen te 
luisteren. Het is best mogelijk om altijd mensen rondom 
jou te hebben en je toch eenzaam te voelen. Spring 
daarom zeker even binnen. Ik sta steeds paraat voor een 
babbeltje!”

“Ik ben Jonas en ik werk voor de ge-
meente als jeugdconsulent. Je hebt 
me misschien al eens gezien of ge-
spro ken als je in het Jeugdhuis, de 
jeugdraad, scouts of chiro actief 

bent. Als jongere kun je altijd bij mij 
terecht op de manier die je zelf verkiest: 

face-to-face, via Messen ger, telefoon, 
WhatsApp, … Altijd welkom wanneer je nood hebt aan 
praktische hulp bij het organiseren van een fuif, het 
zoeken van een studieplek of een nieuwe hobby. Maar 
even goed als je nood hebt aan een luisterend oor. 
Spring dus gerust binnen in ons Warme Williamhuis of 
stuur me een berichtje.”

“Ik ben Hans, papa van een dochter 
van 4 jaar. Ik ben werkzaam als 
project coördinator voor dienst vrije 
tijd en welzijn. Naast mijn job studeer 
ik psychologie en leer ik dus nog elke 

dag bij hoe ik jonge mensen het best 
kan ondersteunen in hun zoektocht in het 

leven. Ook voor vragen rond studeren of 
studiebegeleiding kan ik je vast en zeker verder helpen.”

Waar en wanneer vind je ons?
Het Warme Williamhuis is het blauwe huis op het 
Lodewijk De Vochtplein in ’s-Gravenwezel.
Het is elke woensdagnamiddag geopend van 12 tot 16 
uur én op afspraak.

Contacteer ons gerust via warmewilliam@schilde.be  
of via Messenger www.facebook.com/Warme-
WilliamHuis-103948131498830

“Jongeren hebben nood aan 
een luisterend oor of een plek 

om gewoon te chillen”
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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.

Stille 
studieplekken
Tijdens de periode van 14 december tot en 
met 31 januari richtte gemeente Schilde stille 
studieruimtes in voor de studerende jeugd. Er 
werden twee locaties voorzien: de grote zaal 
van Werf 44 en de feestzaal van het Dorpshuis. 
Studenten maakten gretig gebruik van deze 
studieruimtes tijdens de week én het weekend. 
Gemiddeld studeerden er 25 à 30 studenten per 
dag. 

Tijs De Groote, eerstejaars student 
internationaal ondernemen:
“Ik studeer hier omdat 
ik me hier goed 
kan concentreren. 
Thuis ben ik sneller 
afgeleid. Het 
stimuleert me ook 
omdat ik anderen zie 
studeren en zo voel ik 
wat meer druk. Wat ik het 
meeste mis tijdens corona?  
De lessen op de campus en de sociale 
contacten met vrienden. Ik hoop snel terug  
een pintje te kunnen gaan pakken.”

Silke Vandevelde, tweedejaars studente 
biomedische wetenschappen:
“Hier kan ik in stilte 
studeren. Thuis heb ik 
een jongere broer 
die online les heeft 
en een mama 
die telewerkt en 
constant moet bellen. 
Hier kan ik me dus 
veel beter concentreren. 
Door corona mis ik heel wat uren 
practica en die hoop ik snel weer te kunnen 
oppikken. Ook de sfeer op de campus mis ik 
wel. Nu is elke dag precies hetzelfde.”

Ferm knutselt 
kerstkaartjes 
voor 75-plussers
De kinderen van de Landelijke Kinderopvang 
Ferm knutselden kerstkaartjes voor een 
vijftigtal 75-plussers die tijdens de belronde 
aangaven zich eenzaam te voelen. Deze warme 
kerstwensen brachten ongetwijfeld wat meer 
licht in de donkere dagen. Zo ook bij Josephina 
Anthonissen.

Josephina Anthonissen (87) toont trots 
haar kerstkaartje: 
“Ik ben altijd blij met kaartjes. Heel mijn schouw 
staat vol. En ik hou ze ook lange tijd bij. Dan kan 
ik er nog eens naar kijken, want er zijn er soms 
zulke schone bij. 

Het deed me iets dit kaartje te mogen ont-
vangen, en dan nog wel van een kindje dat 
ik niet ken. Ik woon hier ook in een hele fijne 
buurt waar iedereen elkaar helpt. Mijn hondje 
Fifi houdt me al vier jaar gezelschap. Ik kan niet 
zonder mijn hondje, want ik ben alleen.”

“
Heel mijn schouw 
staat vol kaartjes

”
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Na het succes van het project ‘Heerlijk Vinnig’ in het najaar van 
2020 kondigen we met veel plezier een voorjaarsprogramma aan. 
Vanaf 20 april biedt gemeente Schilde u een aantal toegankelijke 
activiteiten aan om in beweging te blijven. Nu misschien nog 
belangrijker dan ooit! Sluit u zich ook aan bij de groeiende groep 
van heerlijk-vinnige senioren?

Op dinsdag 20 april starten verschillende vinnige activiteiten zoals 
tennis, fit-o-meter en yoga. 

 VANAF 20 APRIL
Het volledige programma vindt u op 
www.schilde.be/heerlijkvinnig.

BULLHORN IN ACTIE

Lente! Kriebelt het bij jullie ook om weer buiten te zijn? We kijken alvast samen 
met jullie uit naar de buitenspeeldag op woensdag 21 april!
Door de huidige coronamaatregelen kunnen we op dit moment nog niet 
voorspellen of deze online zal doorgaan of gewoon zoals elk jaar in ’t Parkske. 
Noteer al wel zeker de datum in jullie agenda! Hou ook onze communicatiekanalen  
in de gaten voor meer informatie.

WOENSDAG 21 APRIL 
  van 13 tot 17 uur
  ’t Parkske, Turnhoutsebaan 204, Schilde (onder voorbehoud van de geldende 
coronamaatregelen)

  gratis
  dienst vrije tijd en welzijn, 03 380 07 47, jeugd@schilde.be

BUITENSPEELDAG 
woensdag 21 april

PRIMEUR: HEERLIJK VINNIG VOOR 55+’ERS  
NU OOK IN HET VOORJAAR
van 20 april tot 2 juli
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Steun voor verenigingen
Door de coronamaatregelen moesten verenigingen heel wat activiteiten annuleren. Met de subsidie van de Vlaamse 
overheid ondersteunt gemeente Schilde de sectoren cultuur, sport en jeugd in onze gemeente die schade hebben geleden 
door de coronacrisis.

De verenigingen konden na de gemeenteraadsbeslissing van 14 
december 2020 meteen rekenen op deze financiële steun. Op deze 
manier krijgen onze verenigingen een bemoedigend signaal zodat 
ze na het coronatijdperk weer enthousiast kunnen heropstarten.

Meer informatie
over de voorwaarden en het aanvragen  
van deze financiële steun vindt u op  
www.schilde.be/noodfondsverenigingen.

i

Proef van heel wat verschillende sporten. Kies uit individuele of groepssporten 
zoals dans, schieten, petanque, curve bowl, zelfverdediging …
Tijdens de middagpauze krijgt u een broodje en ’s avonds taart met koffie of thee. 
Want dan is het tijd om gezellig bij te praten. 

VRIJDAG 23 APRIL
  van 9.30 tot 16 uur
  Turnzaal De Wingerd, Wijnegemsteenweg (inrit naast nr. 18), Schilde 
(‘s-Gravenwezel). De lunch gaat door in het Dorpshuis.

 binnen- en buitenschoeisel, sportieve kleding, regenkledij indien nodig
  12 euro voor een hele dag met lunch, 2 euro korting met vrijetijdspas 
7 euro voor een halve dag (zonder lunch)

  www.schilde.be/inschrijven 

SENIOREN
SPORTDAG
vrijdag 23 april

Gemeente Schilde zet in op erfgoed en dat doen we samen met de werkgroep 
erfgoed, Heemkundige Kring Scilla en heemkring De Drie Rozen. We hebben dan 
ook een rijke geschiedenis. Corona stak er in 2020 een stokje voor dus het thema 
‘De Nacht’ wordt dit jaar hernomen. Tijdens de erfgoeddag staan bestaande of 
verdwenen kroegen, café’s, brouwerijen en dancings in de kijker. De wandelingen 
gaan door tussen 10 en 18 uur. Kies tussen de kroegentocht in Schilde of 
’s-Gravenwezel … of doe ze allebei!

Tocht door Schilde
Gegidste wandeling van ongeveer 3 km vanaf café De Gulden Poort. De wandeling 
duurt ruim 2.30 uur met tussenstop op de Turnhoutsebaan bij Café Schil Dorp (zaal 
Nova) met drankpauze en diapresentatie. Start en aankomst in café De Gulden 
Poort, Dorpsstraat 27.

Tocht door ’s-Gravenwezel
Gegidste wandeling van ongeveer 1,5 km vanaf heemhuis De Drie Rozen, 
Kerkstraat 41-45. De wandeling duurt ruim 2 uur.

ZONDAG 25 APRIL 
 eerste vertrek (beide locaties) rond 10 uur, laatste vertrek om 16 uur 
  vertrek en aankomst Schilde: café de Gulden Poort, Dorpsstraat 27 
vertrek en aankomst ’s-Gravenwezel: heemhuis De Drie Rozen, Kerkstraat 41-45

 dienst cultuur, 03 380 16 37, cultuur@schilde.be
 Zonder vooraf in te schrijven, gewoon komen dus!
 gratis

ERFGOEDDAG  
‘DE NACHT’
zondag 25 april
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FESTIVAL der VOORKEMPEN
48e seizoen – lentecyclus 2021

Donderdag 29 april om 20.30 uur, kerk Schilde-Bergen, openingsconcert
ensemble BOHO STRINGS met Roeland Hendrickx
Werken van Elgar, Stanford, Holst en Finzi.
Onklassiek klassiek is een goede omschrijving voor Urban Renaissance. Boho Strings duikt in het stedelijke weefsel en speurt naar sporen 
van al wie er ooit heeft gewoond. En passant zoeken we samen ook ontspanning en ontsnapping in het idyllische (utopische?) platteland. 
Geïnspireerd door de rijke culturele en etnische diversiteit van hun thuisbasis in de Antwerpse wijk Borgerhout, streeft Boho Strings door 
middel van muziek naar een meer inclusieve en begripvolle samenleving, onder de dynamische leiding van David Ramael.

Donderdag 6 mei om 20.30 uur,  
kerk Schilde-Bergen
MOSA pianotrio
Werken van Beethoven, Takemitsu en Ravel.
Door de spannende programmakeuze is een concert van het 
Mosa Trio altijd een belevenis. Het trio programmeert graag 
verschillende contrasterende stijlen binnen een concert waardoor 
het publiek enerzijds altijd iets hoort waar het van houdt en ander-
zijds ook vaak in aanraking komt met iets wat nieuw voor ze is.

Dinsdag 11 mei om 20.30 uur,  
Sint-Martinuskerk, Westmalle
Bart Rodyns (harmonium), Nicolas Callot (pianoforte)
werken van Franck, Liszt, Wagner
Een ‘harmonium & piano duo’ is vandaag eerder 
uniek. Toch was het in de 19e eeuw één van de meest 
populaire combinaties waarbij het briljante ‘hamerklavier’ 
gecombineerd werd met het melancholische ‘expressieve 
orgel’. Kortom in vaardige handen (en voeten) is deze 
combinatie de ultieme match. Nicolas Callot en Bart Rodyns 
beheersen deze historische instrumenten als geen ander, 
bovendien zijn ze al meer dan 20 jaar intens bevriend.
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Woensdag 9 juni om 20.30 uur, kerk Schilde-Bergen
VERLAINE, poète maudit.
Theatraal concert met woord en muziek van o.a. Verlaine, Debussy en Fauré. Werner Van 
Mechelen (bas-bariton), Stefaan Degand (acteur), Florestan Bataillie (piano en teksten), 
strijkkwartet Desguin
In 1884 verscheen een bloemlezing samengesteld door Paul Verlaine met de naam 
‘Les poètes maudits’; miskende of maatschappelijk onaangepaste, verguisde dichters 
als Verlaine, Baudelaire, Rimbaud en Mallarmé. Deze schreven over drugs, vrije liefde, 
satanisme en perversiteiten. Uitgespuwd door de maatschappij, maar omarmd door 
collega-kunstenaars werd de poëzie van Verlaine opgepikt en heel intens gebruikt in de 
Franse liedkunst. Componisten als Claude Debussy en Gabriel Fauré stonden tijdens hun 
leven in contact met Verlaine en koesterden een grote affiniteit met diens schrijfsels.

Donderdag 20 mei om 20.30 uur,  
kerk Schilde-Bergen
The Bernstein & Gershwin Connection
In 1990 overleed de turbulente componist-
dirigent Leonard Bernstein. Deze kleurrijke 
Amerikaanse componist zou net als zijn 
leraar en vriend Aaron Copland een typisch 
Amerikaanse muziektaal ontwikkelen. 
George Gershwin had de weg gewezen 
hoe je vanuit de nationale eigenheid een 
Amerikaans idioom kon scheppen.  
Zijn muziek werd vooral beïnvloed door 
de zwarte cultuur. Bernstein ging verder in 
die ontwikkeling en was zich meer bewust 
van de blanke tradities. Die kruisbestuiving 
leidde tot prachtige orkestrale werken die 
herschreven werden naar kamermuziek.  
De luisteraar zal eveneens geboeid 
en verrast kennismaken met heerlijke 
melodieën en dansen uit West-Side Story 
van Bernstein. Een op en top Amerikaanse 
muziekavond met schitterende virtuozen 
uit eigen gemeenten.

donderdag 27 mei om 20.30 u,  
kerk Schilde-Bergen
TELEMANDOLINE, met ensemble 
Alon Sariel
Werken van Telemann, C.P.E.Bach, Fasch.
Ter gelegenheid van de 250e verjaardag 
van het overlijden van Georg Philipp 
Telemann presenteert mandolinist 
Alon Sariel een gevarieerde compilatie 
van opmerkelijke werken van de grote 
Duitse componist. Samen met zijn 
ensemble Concerto Foscari speelt hij 
een repertoire dat nog nooit eerder in 
deze muzikale vorm is gehoord. Als 
mandolinist en luitspeler, en als dirigent, 
is Alon Sariel thuis op het gebied van 
zowel vroege als nieuwe muziek. 
Muzikale omwegen hebben hem laten 
kennismaken met verschillende genres, 
van folk tot avant-garde.

Orgelconcerten 2021
Het orgelconcert te Broechem  
op zondag 25 april en zondag  
3 oktober en het orgelconcert te 
Zoersel op vrijdag 17 september 
zijn nog onder voorbehoud.  

Volg het programma op  
www.festivaldervoorkempen.be.

Meer informatie en reservaties
Raymond Van Soens: 03 353 80 55  
of info@festivaldervoorkempen.be.  
Abonnementen of kaarten via www.festivaldervoorkempen.be.
Losse kaarten:  R. Van Soens, Kasteeldreef 61, Schilde,  

Drufo, Schoolstraat 28, Schilde  
Gemeenschapscentrum, St-Jozeflei 26, Malle  

i

Abonnement Plus (6 concerten)  
75 euro (65+: 70 euro) 
Abonnement 5 concerten  
(29 april, 6, 20 en 27 mei en 9 juni 
64 euro (+65: 59 euro)
Losse kaarten: 18,50 euro  
(65+: 17 euro, studenten tot 25 jaar: 5 euro)
Losse kaarten orgelconcerten: 15 euro  
(65+ of voorverkoop: 12 euro, studenten tot 25 jaar: 3 euro)

De concerten gaan door met de steun van de gemeentes Schilde 
en Malle en de Vlaamse Gemeenschap.
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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 de sociale doelstellingen in praktische tips. Deze editie maken we u 
wegwijs in de klimaatdoelstellingen: wat kunt u zelf doen en welke acties onderneemt uw gemeente.

Initiatieven gemeente Schilde:
• Schilde ondersteunt projecten van 

inwoners voor voldoende en goed 
uitgeruste sanitaire voorzieningen in 
ontwikkelingslanden. Hierdoor kunnen 
zij zich ook kandidaat stellen voor een 
extra premie uitgereikt door Hidroplus 
van Pidpa.

• De meeste toiletten in openbare 
gebouwen in Schilde zijn toegankelijk 
voor iedereen. 

• Via het sociaal tarief voor elektriciteit en 
aardgas kan men bij de netbeheerder 
een kortingsbon van 150 euro 
aanvragen voor de aankoop van een 
energiezuinige wasmachine.

• Iedereen heeft recht op een minimale 
voorziening van gas, elektriciteit en 
water. Meer info via het Sociaal Huis.

Word SDG-held met deze tips:
• Vang uw regenwater op.
• Gebruik de spaartoets op uw toilet.
• Laat de douche eens 1 of 2 keer per 

week onbenut.
• Laat de kraan niet onnodig lopen als u 

uw tanden poetst of handen wast.

Initiatieven gemeente Schilde:
• Regelmatig aankopen bij duurzame 

winkels als Bio-shop en Dobbelhoeve.
• In 2021 worden zonnepanelen gelegd 

op het dak van Werf 44.
• Op de nieuwe voertuigenloods komen 

zonnepanelen.
• Een geefkast voor speelgoed en boeken 

voor jonge mama’s en kindjes.
• Een geef-boekenkast in foyer van Werf 44.

Word SDG-held met deze tips:
• Koop vaker tweedehands
• Sluit u gratis en veilig aan bij sociaal 

platform Hoplr in Schilde. Meer info op 
www.schilde.be.

• Koop fairtradebloemen of stel zelf een 
boeketje samen met bloemen uit de tuin.

• Gebruik herbruikbare zakjes bij de 
boodschappen of hergebruik plastic 
verpakkingen.

• Koop zoveel mogelijk verse groenten of 
in glas.

• Koop een fairphone of refurbished 
apparatuur. Dit zijn smartphones, 
tablets, computers die technisch nog 
oké zijn, maar lichtjes verouderd.

Initiatieven gemeente Schilde:
• Schilde ondersteunt jaarlijks de 

paddenoverzet i.s.m. Natuurpunt.
• Autodeelsysteem: er is een Poppy-zone 

in de dorpscentra.
• Schilde geeft een premie voor het 

installeren van een roetfilter. Meer info 
op www.schilde.be.

• Er komen intelligente laad- en loszones 
om de overlast van laden en lossen te 
beperken.

• Schilde motiveert inwoners om op 
een alternatieve manier onkruid te 
bestrijden.

Word SDG-held met deze tips:
• Bent u een ondernemer in Schilde 

met een groen hart: sluit u aan bij 
greendeal met een project. Meer info 
via greendeals@vlaanderen.be of  
02 553 11 20.

• Koop een elektrische fiets en laat de 
auto thuis.

• Gebruik alternatieve 
bestrijdingsmiddelen in de tuin.

Initiatieven gemeente Schilde: 
• Organiseerde in 2020 een lezing en film 

over de teloorgang van de oceanen. 
Cinema Sonja zal hier zeker nog een 
vervolg aan breien.

• Gemeente Schilde informeert over hoe 
u wateroverlast kunt voorkomen.  
Meer info op www.schilde.be.

Word SDG-held met deze tips:
• Laat geen afval achter dat later in de 

zee terechtkomt.
• Eet geen bedreigde vissoorten zoals 

tonijn.
• Was met biologische producten of 

wasmagneten (zonder zeep) en met 
een volle machine.

 

Initiatieven gemeente Schilde:
• Ondersteunt zwerfvuilacties i.s.m. met 

Natuurpunt Schijnbeemden. Vrijwilligers 
gezocht!

• Subsidie voor de aankoop van 
ecologisch en/of landschappelijk 
waardevolle gronden door 
natuurverenigingen.  
Meer info op www.schilde.be.

Word SDG-held met deze tips:
• Zorg voor biodiversiteit met een  

bij-vriendelijke tuin d.m.v. bomen  
en bloemen.

• Maak een vijver of poeltje in uw tuin 
voor de diversiteit  van planten en 
dieren.

• Leg uw tuin en oprit met zo weinig 
mogelijk verharding aan.

• Sluit u aan bij de lokale vereniging 
Greenplease vzw die het bestaande 
groen in Schilde en omgeving wil 
behouden.

TIP Download de duurzame app ‘For Good’.  
Deze app geeft tips hoe het beter kan op vlak van transport, consumptie en energiegebruik.
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Meer informatie en 
inschrijven
Dienst vrije tijd en welzijn 
Eugeen Dierckxlaan 24  
03 380 07 47 
gros@schilde.be

i

Schilde in cijfers
Schilde blijft groeien. Dat blijkt uit de bevolkingscijfers die we konden 
inkijken bij onze dienst burgerzaken. Op 31 december 2020 telde onze 
gemeente 19.924 inwoners. Dit en enkele interessante weetjes over de 
inwoners van Schilde doen we graag uit de doeken. 

19.924 
inwoners in 2020.

Dat zijn er meer dan in 2019: +45

10.180
vrouwen

9.744
mannen

1.235 
nieuwkomers

1.130
vertrekkers

77 
verschillende nationaliteiten  

in Schilde

964
Nederlanders

61
Polen

45 

duitsers

45
luxemburgers

147 
geboortes

207
overlIJDENS

48 
huwelijken

144 
jubilea

95 goud - 33 diamant
15 briljant- 1 platina
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Gezocht: 
vrijwilligers 
met een fair 
hart

Meer dan 2 op 3 Vlaamse gemeenten 
hebben de titel van fairtradegemeente 
al behaald. En nu gemeente Schilde 
nog. Maar dat werkt alleen met u erbij!

Een fairtradegemeente engageert zich om 
eerlijke handel te ondersteunen, handel 
met oog voor mens en planeet. De titel 
van ‘fairtradegemeente’ verdienen we als 
we ons met z’n allen inzetten voor eerlijke 
wereldhandel en dat we het gebruik van 
lokale en duurzame producten stimuleren. 
We willen dat de voeding op ons bord en 
de producten die we gebruiken in goede 
werk- en milieuomstandigheden worden 
gemaakt. En dat boeren en producenten 
daar een eerlijke prijs voor krijgen.  
Als gemeente willen we eerlijke en 
duurzame handel niet alleen een warm 
hart toedragen, maar willen we er ook 
effectief werk van maken.

Springt u samen met het lokaal bestuur 
mee op de kar om van Schilde een 
fairtradegemeente te maken? Wij zijn 
op zoek naar vrijwilligers met een fair 
hart om deel uit te maken van een 
trekkersgroep. U helpt mee een netwerk 
uitbouwen van geëngageerde scholen, 
winkels, horecazaken, sportclubs, 
jeugdverenigingen, … Voelt u zich 
geroepen? Meld u dan zo snel mogelijk 
aan. Want veel ideeën liggen klaar om  
van onze wereld een eerlijke(re) wereld  
te maken.
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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 PMD-zakken, 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 13.30 - 16
dinsdag 8.30 - 12.30 13.30 - 18.30
woensdag 8.30 - 12.30 13.30 - 16
donderdag 8.30 - 12.30 13.30 - 16
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 (’s-Gravenwezel)

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

Paasweekend:
vrijdag 2 april (Goede Vrijdag)
zaterdag 3 april (Stille Zaterdag)
zondag 4 april (paaszondag)
maandag 5 april (paasmaandag)

MUSEUM ALBERT VAN DYCK

BIBLIOTHEEK

GEMEENTEHUIS SOCIAAL HUIS

VRIJE TIJD EN WELZIJN

DIENST DER WERKEN 

RECYCLAGEPARK

EVENEMENTENLOKET
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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. 
	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 (N-VA)
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 4-5-6), mobiliteit, 
wonen 

Kathleen Krekels (N-VA)
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 (N-VA)
peter.mendonck@schilde.be  

bevoegdheden: openbare 
werken, patrimonium, juridische 
zaken

Pascale Gielen (N-VA)
pascale.gielen@schilde.be

bevoegdheden: werk,  
bijzonder comité sociale dienst, 
sport (jaar 1-2-3)

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,  
Shutterstock, ...

Verantwoordelijke uitgever
Burgemeester Dirk Bauwens,
Amazonenlaan 9, 2970 Schilde

Sluitingsdatum inzendingen
Gegevens voor het gemeentelijk
informatieblad van mei/juni 2021
moeten digitaal toekomen op de
dienst communicatie, uiterlijk op donderdag
18 maart 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 ‘s-Gravenwezel 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

	FSC®-certified
	ISO 12647
	EU-milieunormen
	Vegetale inkten
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Ook een leuke foto van uzelf 
of bijzonder (natuur)plekje 
in Schilde? Leg het vast en 
wie weet verschijnt uw foto 
binnenkort wel in ons infoblad. 
Stuur uw beeldmateriaal naar 
communicatie@schilde.be.

De afbeelding wordt niet gebruikt voor commerciële doeleinden.
Gemeente Schilde kan de foto gebruiken voor publicatie op haar website, 
sociale netwerksites, folders, brochures ... Bij het inzenden van uw 
beeldmateriaal gaat u akkoord met deze voorwaarden.in
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