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Zoveel	meldingen	over	zwerfvuil	en	sluikstorten	
kwamen	er	in	2020	binnen.	Dat	zijn	er	maar	liefst		
17	meer	dan	in	2019	en	22	meer	dan	in	2018.		
Onze	prachtige	gemeente	proper	houden	is	een	
werk	van	elke	dag.	Een	dikke	dankjewel	aan	alle	
inwoners	die	hier	mee	voor	gezorgd	hebben.	En	aan	
onze	medewerkers	van	de	dienst	der	werken	om	dat	
voortdurend	mee	op	te	volgen.

133

Nieuwe	ophaalmomenten	
Vroeger	voerde	elke	gemeente	alle	ophalingen	aan	huis	zelf	uit.	Maar	de	
afgelopen	jaren	nam	IGEAN	meer	en	meer	taken	over.	Om	een	vlotte	en	
efficiënte	dienstverlening	te	garanderen,	wordt	de	planning	voor	de	ophalingen	
aan	huis	door	IGEAN	bijgestuurd	vanaf	1	januari	2021.
De	huis-aan-huisophaling	van	gft,	huisvuil	en	pmd	blijft	tweewekelijks,	maar	
enkele	ophaaldagen	wijzigen	vanaf	1	januari:

• Gft, pmd en restafval voor de hele gemeente op donderdag.
• Pmd op dezelfde dag als gft.
• Papier en grofvuil niet meer op een ‘vast’ moment,  

maar telkens om de 4 weken.
• Geen wijkinzameling voor kga. Voortaan gratis inzameling  

op het recyclagepark.

Opgelet,	de	ophaling	van	huisvuil	en	pmd	die	normaal	op	1	januari	zou	
doorgaan,	wordt	verschoven	naar	woensdag 30 december	(en	NIET	op	
donderdag	31	december,	zoals	op	de	ophaalkalender	staat).

Ophaalkalender 2021
De	nieuwe	ophaalkalender	ontving	u	onlangs	in	uw	brievenbus.	Behalve	een	
heleboel	informatie	over	juist	sorteren,	leest	u	er	heel	duidelijk	wanneer	u	in	
2021	elke	afvalsoort	buiten	moet	zetten	voor	ophaling.	Alle	info	vindt	u	ook	
online	door	te	surfen	naar	www.recycleapp.be,	of	nog	makkelijker,	door	de	
gratis	Recycle!	app	te	downloaden.	Een	papieren	ophaalkalender	is	steeds	
verkrijgbaar	op	het	gemeentehuis.

Openingsuren	recyclagepark
Daarnaast	komen	er	ook	nieuwe	openingsuren	voor	het	recyclagepark	in	
Schilde.	Vanaf	1	januari	2021	is	het	park	op	woensdag	een	volledige	dag	
gesloten	en	is	het	op	maandag	en	vrijdag	in	de	voormiddag	dicht.	In	het	totaal	
blijft	het	park	31	uren	per	week	open.	Meer	info	op	pagina	14.	

Recycle! app
Op	tijd	een	herinnering	of	een	geheugensteuntje	
nodig?	Geen	probleem!	Installeer	de	Recycle!	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	sorteerregels.	Handig	toch	…

De	app	kunt	u	gratis	downloaden	in	Google	Play	of	
de	Apple	Store.

In het voorjaar schakelen we over naar de ‘nieuwe 
blauwe zak’. Vanaf 1 maart 2021 zullen de 
sorteerregels voor de pmd-zak wijzigen en zullen we 
meer soorten plastic verpakkingsafval inzamelen én 
recycleren. 

We vertellen u er alles over in de volgende editie van 
2970 info. Maar tot dan gelden dus nog steeds de 
huidige sorteerregels. U kunt ze nog even nalezen op   
www.igean.be/sorteerregels.

Trouwens, hebt u nog een heleboel ‘oude’ blauwe 
pmd-zakken in voorraad? Geen probleem, u mag die 
ook nog na maart 2021 blijven gebruiken.

!

Wat verandert er voor uw 
afval in 2021? Nieuwe blauwe zak

Nog	even	geduld…	

Meer informatie
0800	146	46	(gratis	nummer)
www.recycleapp.be
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Straatbabbel
Wat	zijn	uw	voornemens	voor	het	jaar	2021?

Claudia (45): 'Mijn	voornemen	
is	om	er	een	sportief	jaar	van	
te	maken.	Tijdens	de	voorbije	
maanden	heb	ik	veel	kunnen	
sporten.	Dat	is	zeker	een	
gewoonte	geworden	die	ik	graag	
wil	verderzetten.	Ik	hoop	ook	dat	
er	snel	een	vaccin	komt.'

Stephanie (28): 'Het	is	een	
speciaal	jaar	geweest.		
Mijn	voornemen	is	om	een	
nóg	gezondere	levensstijl	te	
krijgen.	Ik	denk	dat	meer	slaap	
ook	wel	belangrijk	is	voor	
mij.	Ik	hoop	ook	dat	iedereen	
terug	op	een	normale	manier	
kan	gaan	werken.	Ik	heb	zelf	
een	nagelsalon	dus	ik	wacht	
in	spanning	op	eventuele	
versoepelingen	van	de	
maatregelen.'

Filip (54): 'In	de	situatie	waarin	
we	momenteel	zitten	vind	ik	
gezondheid	echt	belangrijk.	
Zowel	voor	mij	als	voor	iedereen	
uit	de	maatschappij.’

Elke (55): 'Ik	maak	gewoonlijk	
geen	voornemens.	Ik	wil	vooral	
verder	doen	met	wat	ik	al	bezig	
ben.	Ik	hoop	enkel	dat	tegen	
2021	het	mondmasker	stilaan	af	
zal	mogen.	Stilaan	terugkeren	
naar	het	normale	zou	voor	
iedereen	heel	fijn	zijn.’

Geen vuurwerk   
tijdens	nieuwjaarsnacht
Het	wordt	knallen	zonder	vuurwerk	dit	jaar.	Want	vuurwerk	
afsteken	mag	niet	in	Schilde.	Ook	vuurwerk	verkopen	of	in	
het	bezit	zijn	ervan	is	verboden.	Wie	toch	vuurwerk	afsteekt	
riskeert	een	boete.	Omwille	van	corona	kan	vuurwerk	sowieso	
niet	plaatsvinden.	Het	enige	dat	mag	knallen	is	de	kurk	van	de	
champagnefles.	Laat	die	bubbels	in	uw	bubbel	dus	maar	extra	hard	
knallen	dit	jaar	en	maak	er	zo	toch	iets	‘feestelijks’	van.

Meer informatie
Milieudienst,	Brasschaatsebaan	30,	Schilde,		
03	380	16	12
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Kwetsbare	gezinnen	uit	Schilde	krijgen	dankzij	een	beslissing	van	
de	Vlaamse	regering	in	januari	2021	een	extra	consumptiebudget	in	
de	vorm	van	shoplokaal-bonnen.	Die	kunnen	ze	besteden	bij	ruim	
honderd	winkels	en	horecazaken	in	Schilde	en	’s-Gravenwezel.		
Op	deze	manier	geven	we	kwetsbare	doelgroepen	een	duwtje	in	de	
rug,	en	tegelijk	extra	zuurstof	aan	de	lokale	handelaars.
De	shoplokaal-bon	heeft	een	waarde	van	45	euro	en	zal	op	drie	vaste	
momenten	(in	januari,	april	en	augustus	2021)	toegekend	worden.	
Het	totale	consumptiebudget	bedraagt	maximaal	135	euro	per	gezin.	
Aanvragen	doet	u	best	zo	snel	mogelijk.

Voor wie?
Voor	gezinnen	die	in	Schilde	wonen	en	voldoen	aan	één	van	
onderstaande	criteria:	
•	 gezinnen	met	recht	op	verhoogde	tegemoetkoming
•	 gezinnen	met	een	laag	inkomen	(jaarlijks	bruto	belastbaar	inkomen	

lager	of	gelijk	aan	19.566,25	euro	verhoogd	met	3.622,34	euro	per	
persoon	ten	laste)

•	 personen	in	collectieve	schuldenregeling	of	budgetbeheer	en	
die	behoren	tot	de	categorieën	laag	inkomen	en/of	verhoogde	
tegemoetkoming

•	 personen	waarvan	uit	sociaal	onderzoek	blijkt	dat	ze	omwille	
van	de	coronacrisis	in	een	financieel	moeilijke	situatie	zijn	terecht	
gekomen

Hoe de shoplokaal-bon aanvragen?
Maak	een	afspraak	met	de	sociale	dienst	en	neem	volgende	
documenten	mee:
•	 uw	identiteitskaart
•	 inkomstenbewijzen	van	de	laatste	drie	maanden	voor	heel	het	

gezin
•	 een	klevertje	van	de	mutualiteit
•	 rekeninguittreksels	(zicht-	en	spaarrekening)	van	de	laatste	drie	

maanden
•	 attest	van	verhoogde	tegemoetkoming
•	 attest	collectieve	schuldbemiddeling

Consumptiebudget 
voor kwetsbare 
gezinnen
Het	OCMW	is	er	voor	u

Meer informatie
Sociaal	Huis,	Turnhoutsebaan	67,	Schilde,		
03	383	62	18,	socialedienst@schilde.be
Elke	werkdag	van	8.30	tot	12	uur,	enkel	op	afspraak

i

't verhaal van 
borduurster  
Hilde Van Herck
Hilde	Van	Herck	uit	Schilde	borduurde	de	
laatste	twee	jaar	441	uur	aan	een	wandtapijt-
tafereel	over	een	750	jaar	oud	Vlaams	
liefdesverhaal	‘Floris	en	de	Blancefloer’.		
Een	doek	van	maar	liefst	een	vierkante	meter	
groot.	

Het	eeuwenoude	Vlaamse	liefdesverhaal,	dat	
behoort	tot	de	vroegste	Vlaamse	literatuur,	
gaat	over	een	verboden	liefde	tussen	de	
moslimjongen	Floris	(rode	roos)	en	het	
christenmeisje	Blancefloer	(witte	lelie).		
Deze	liefdeshistorie	wordt	nu	in	Assenede	in	
90	taferelen	gevisualiseerd	op	een	100	meter	
lang	wandtapijt.	86	borduursters	uit	gans	
Vlaanderen	werkten	eraan	mee.	En	Hilde	is	er	
een	van.
"Ik	ben	fier	dat	ik	heb	kunnen	meewerken	
aan	nieuw	Vlaams	erfgoed	over	eeuwenoud	
Vlaams	literair	erfgoed",	zegt	Hilde.	 

“
Ik	kreeg	van	mijn	
vroegere	lesgeef-
ster	10	op	10	voor	
mijn	maandenlang	

handwerk.
”

 
Meer informatie op www.tapijtvanassenede.be

5



GLS De Wingerd  
niet	zomaar	een	school	…

GEMEENTELIJKE LAGERE SCHOOL

EEN KLEINE SCHOOL MET EEN GROOT HART

Duidelijk
 < Aandacht voor rust, orde, veiligheid en geborgenheid
 < Goede communicatie
 < Met duidelijke afspraken en leefregels

Kwaliteit
 < Van leren lezen naar leren ‘leren’

 < Professionaliteit van de medewerkers die de 

kwaliteiten van het kind naar boven laat komen

 < Zet kinderen op weg naar zelfstandigheid

Zorgend
 < Een positief, stimulerend en zorgverbredend klimaat
 < Kinderen kunnen zich ontwikkelen in een warme omgeving
 < Veel aandacht voor de emotioneel-relationele ontwikkeling

Vele pluimen ...
sterke vleugels

Dynamisch
 < Themaweken zoals poëzie, voorlezen en anti-pesten < Kinderen bewust maken van een gezonde levensstijl < Bewegen en sport tellen écht mee

Hartelijk
 < Een kleine en gemoedelijke school met een groot 

hart voor kinderen

 < Groene speelplaats met gezellige hoekjes

 < Verdraagzaamheid en respect als prioriteit

Meer informatie
Gemeentelijke	Lagere	School	De	Wingerd
Frans	Pauwelslei	19,	Schilde	(’s-Gravenwezel)
03	658	86	18,	school@schilde.be,	www.glsdewingerd.be

i
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GLS De Wingerd  
niet	zomaar	een	school	…

	• Vanaf	1	januari	wijzigen sommige 
rondes van huisvuilophaling.	Kijk	uw	
nieuwe	ophaalkalender	goed	na.		
Meer	info	op	pagina	3.

	• In	deze	ongewone	periode	is	het	niet	
enkel	belangrijk	om	de	hand	te	reiken	
naar	elkaar,	maar	ook	naar	onze	lokale	
handel	en	horeca.	Koop	tijdens	de	
eindejaarsperiode	uw	cadeautjes	niet	op	
grote	webwinkels,	maar	shop online 
bij onze eigen handelaars.	Overzicht	
van	lokale	takeaway	en	acties	op	
www.schilde.be/shoplokaal.

	• De	AA	of	de	Anonieme Alcoholisten	
is	een	zelfhulpgroep	van	mensen	die	
hun	ervaring,	kracht	en	hoop	met	elkaar	
delen.	De	AA	biedt	oplossingen	aan	
iedereen	die	met	een	alcoholprobleem	
worstelt.	U	kunt	gratis	een	beroep	op	
hen	doen.	AA	Vlaanderen	is	24/24	
bereikbaar.	Bel	het	nummer	032	39	14	13	
of	mail	naar	info@aavlaanderen.org.

	• Op	16	november	2020	startte	
gemeente	Schilde	met	het	uitreiken	
van	de	identiteitskaart met 
vingerafdrukken.	Deze	nieuwe	
elektronische	identiteitskaart	heeft	
een	vernieuwde	lay-out	die	de	oude	
uit	2002	vervangt.	Op	die	manier	
voldoet	de	nieuwe	eID	aan	de	strenge	
internationale	regels	die	als	doel	hebben	
identiteitscontroles	efficiënter	te	laten	
verlopen.	De	nieuwe	kaart	is	dus	een	
nog	veiliger	en	universeler	reisdocument.	
U	hoeft	geen	nieuwe	eID	aan	te	vragen	
zolang	uw	oude	kaart	nog	geldig	is.	Op	
het	einde	van	de	geldigheidsperiode	van	
uw	kaart,	zal	u	een	oproepingsbrief	in	
de	bus	ontvangen	om	uw	oude	kaart	te	
komen	vervangen.

	• Plaats	een	regenwaterton	en	gebruik	
het	regenwater	voor	uw	planten,	tuin	en	
schoonmaken	van	uw	wagen	of	fiets.	
Regenwater	is	zacht	en	goed	voor	uw	
planten,	bovendien	bespaart	u	zo	op	
drinkbaar	kraantjeswater.	Vanaf	2021	
kunt	u	via	IGEAN	een	regenwaterton	van	
goede	kwaliteit	en	aan	een	voordelige	
prijs	aankopen.	Meer	info	op	www.igean.
be/regenwatertonnen.

Meer kort nieuws op pagina 8.

2970 KORT

Ontdek de scholen 
in uw buurt
Lagere	scholen
Bij	vijf	basisscholen	van	onze	gemeente	is	de	startdatum	voor	de	inschrijvingen	
voor	het	schooljaar	2021	-	2022	dezelfde.	U	kunt	uw	kind	inschrijven	vanaf	
maandag	1	maart.	Meer	informatie	vindt	u	op	de	websites	van	de	scholen:

www.glsdewingerd.be
www.basisschool-hhart.be
www.wonderwijzer.be

www.vennebos.be
www.zonnebos.be

	X Bij	Sint-Ludgardis	meldt	u	online	aan	vanaf	maandag	1	maart	indien	u	niet	
geniet	van	de	voorrangsregel.	Meer	informatie	vindt	u	op		
www.sint-ludgardis.be.

	X Dennenhof	werkt	met	een	centraal	aanmeldsysteem.	Meer	informatie	vindt	u		
op	www.openluchtschooldennenhof.be.	

Secundaire	scholen	
•	 Atheneum	Schilde:	meer	informatie	op	
 www.atheneumschilde.be 

	
•	 Heilig	Hart:	meer	informatie	op		
 www.hhvm.be

•	 MPI	Zonnebos:	meer	informatie	op	
 www.zonnebos.be
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 • Benieuwd hoeveel u bespaart met 
isolatie of nieuwe ramen?	Fluvius	
stelt	vier	nieuwe	online	calculators	
voor	waarmee	u	in	een	handomdraai	
berekent	hoeveel	BENOvatie	(beter	dan	
een	gewone	renovatie)	u	kost,	wat	de	
terugverdientijd	is	en	hoeveel	energie	
u	bespaart.	U	komt	bovendien	meteen	
te	weten	of	u	in	aanmerking	komt	
voor	een	premie.	Probeer	het	zelf	op	
www.benoveren.fluvius.be.	U	vindt	er	
trouwens	nog	veel	meer	onafhankelijk	
advies	om	uw	BENOvatie	tot	een	goed	
einde	te	brengen.

	• Voldoende	water,	proper	water	en	veilig	
water.	Het	lijkt	zo	vanzelfsprekend.	Maar	
dat	is	het	niet.	De	waterbeschikbaarheid	
in	Vlaanderen	is	beperkt.	En	ook	al	
is	de	waterkwaliteit	verbeterd,	toch	
staan	we	nog	ver	af	van	de	gewenste	
‘goede	toestand’.	Bovendien	kampt	
Vlaanderen	niet	alleen	regelmatig	
met	wateroverlast,	ook	verdroging	en	
waterschaarste	worden	een	steeds	groter	
probleem.	Om	deze	uitdagingen	tot	
een	goed	einde	te	brengen,	pakken	de	
waterbeheerders	en	andere	overheden	
dit	samen	aan.	Ook	gemeente	Schilde	
werkt	hieraan	mee.	Hiervoor	worden	
stroomgebiedbeheerplannen 
opgesteld die nog tot 14 maart 2021 
in openbaar onderzoek	liggen.	Wilt	
u	inspraak	of	meer	weten	over	hoe	
we	de	kwaliteit	van	oppervlaktewater	
en	grondwater	verbeteren,	hoe	we	
overstromingsrisico’s	en	waterschaarste	
trachten	te	verminderen…	neem	
dan	zeker	een	kijkje	op	de	website	
www.volvanwater.be	en	laat	weten	wat	
u	er	over	denkt.

 • Rode Kruis-Vlaanderen lanceert de 
gratis app 'Houvast'	voor	eerste	hulp	
bij	psychische	problemen.	Deze	app	
geeft	u	tips	om	anderen	te	helpen	die	
het	psychisch	moeilijk	hebben.	Daarnaast	
krijgt	u	ook	tips	om	zelf	om	te	gaan	met	
schokkende	gebeurtenissen,	ook	met	
deze	coronacrisis.	Download	de	app	op	
www.rodekruis.be.

Meer nieuws: www.schilde.be

2970 KORT

Hebt	u	een	conflict	met	uw	huisbaas?	Of	hebt	u	een	
contract	getekend	zonder	goed	te	begrijpen	wat	u	
precies	tekende?	Annick	Courtin	geeft	u	juridische	
eerstelijnsbijstand.

U	kunt	bij	haar	terecht	voor	vragen	over	
huurproblemen,	burenruzies,	problemen	op	het	werk,		
echtscheidingen,	het	verloop	van	een	gerechtelijke	
procedure	of	hoe	u	beroep	kunt	aantekenen	tegen	een		
beslissing.	Indien	nodig	kan	Annick	u	ook	doorverwijzen		
naar	de	juiste	dienst	om	u	verder	te	helpen.	Let	op,	het	gaat	om	een	eerste	advies	en	
bijstand.	Het	Sociaal	Huis	zal	uw	zaak	niet	helemaal	behandelen.

Iedere	inwoner	van	gemeente	Schilde	kan	gratis	gebruik	maken	van	deze	dienst.		
We	vragen	wel	om	eerst	een	afspraak	te	maken.

Gratis juridisch advies

Meer informatie en een afspraak maken
Het	Sociaal	Huis,	Turnhoutsebaan	67,	Schilde
Elke	maandag	tussen	18	en	19.30	uur
Enkel	na	afspraak	op	03	383	62	18

i

Na	de	feestdagen	gaan	de	kerstbomen	weer	de	deur	uit.	U	moet	uw	‘echte	kerstboom’	
niet	zelf	wegbrengen.	Zet	hem	zonder	pot	of	versiering	buiten	op	donderdagochtend	7	
januari,	vóór	8	uur	‘s	ochtends.	Het	ophalen	kan	een	week	of	langer	duren.	Uw	straat	
komt	zeker	aan	de	beurt.	De	kerstbomen	worden	later	verwerkt	tot	compostafval.

Kunstbomen	die	hun	beste	tijd	hebben	gehad,	brengt	u	naar	het	recyclagepark.	
Decoratie	kan	bij	het	restafval.

Let	op,	dit	jaar	vindt	er	door	de	huidige	coronamaatregelen	geen	kerstboomverbranding	
plaats.	Wie	z’n	kerstboom	liever	zelf	wegbrengt	kan	terecht	op	het	recyclagepark.

O denneboom, O denneboom

Meer informatie
Dienst	der	werken,	03	380	14	80,	dienst.der.werken@schilde.bei
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Waarvoor staat GAS?
GAS	staat	voor	Gemeentelijk	Administratieve	Sanctie,	maar	zou	evengoed	’Goed	en	
Aangenaam	Samenleven‘	kunnen	betekenen,	want	daar	gaat	het	eigenlijk	om.	Het	
GAS-reglement	maakt	de	inwoners	duidelijk	wat	er	wel	en	niet	kan	in	de	politiezone	
en	voorziet	ook	een	boete	bij	overtredingen.	Deze	boete	kan	oplopen	tot	350	euro.
In	juridische	taal	gaat	het	GAS-reglement	de	strijd	aan	tegen	‘openbare	overlast’.	
Afval,	verloedering	en	lawaaihinder	zijn	de	belangrijkste	thema’s	die	in	ons	
reglement	aangepakt	worden.	Het	is	niet	de	bedoeling	om	voor	allerlei	zaken	een	
vermanend	vingertje	op	te	steken	maar	wel	om	onze	gemeente	aangenaam	en	
leefbaar	te	houden	voor	iedereen.	

Waarvoor kunt u een GAS-boete krijgen?
•	 afval	op	straat	of	in	de	berm
•	 hondenpoep	op	het	voetpad
•	 rookhinder	door	het	verbranden	van	allerlei	materialen
•	 lawaaihinder
•	 …

Wat is nieuw vanaf 1 januari 2021?
•	 Halt	aan	de	visitekaartjes	van	autoronselaars.	Kaartjes	met	‘uw	voertuig	

interesseert	ons’	mogen	niet	langer	achtergelaten	worden	op	voertuigen	
geparkeerd	op	de	openbare	weg	of	parkings.	

•	 Gebruik	of	verhandel	geen	lachgas.	Wie	met	dit	roesmiddel	betrapt	wordt	in	
Schilde	riskeert	een	fikse	GAS-boete.

•	 Verhuurt	u	een	pand?	Zorg	ervoor	dat	uw	affiche	correct	en	volledig	is.	Vermeld	
minstens	de	gevraagde	huurprijs,	de	gemeenschappelijke	kosten	en	de	
EPC-waarde.	Wie	dat	niet	doet,	riskeert	een	GAS-boete.

•	 De	burgemeester	staat	in	voor	de	openbare	veiligheid.	Hij	kan	extra	regels	
opleggen	bijvoorbeeld	in	de	strijd	tegen	corona	of	tegen	nachtlawaai.	Leeft	u	
een	besluit	van	de	burgemeester	niet	na,	dan	riskeert	u	de	rekening	te	moeten	
betalen.	

Laat uw mondmasker niet rondslingeren
Mondmaskers	en	plastic	handschoenen	horen	thuis	bij	het	restafval.	
Weggooien?	Dat	doet	u	in	een	publieke	vuilbak	of	–	nog	beter	–	thuis.		
Zo	beschermen	we	elkaar	optimaal.

Hond aan de lijn, ’t zal wel zijn!
De	natuur	is	voor	veel	wandelaars	de	ideale	plek	om	de	
hond	mee	uit	wandelen	te	nemen.	Niets	leuker	dan	een	
stevige	wandeling	met	de	trouwe	viervoeter.	Honden	zijn	
van	harte	welkom	in	de	natuur,	maar	enkel	aan	de	leiband.	
Enkel	in	uw	eigen	tuin	mag	uw	hond	vrij	loslopen.	Of	in	de	
hondenlosloopzone	op	de	hoek	van	de	Moerhoflaan	en	de	
Dennenlaan	in	Schilde.

Vernieuwd  
GAS-reglement

Meer informatie
Milieudienst,	Brasschaatsebaan	30,	Schilde,	03	380	16	12i

Vraag

Antwoord

Ik wil 
energiezuinig 
verbouwen, 
wat nu?
Dag	gemeente

Ik	woon	in	Schilde	en	plan	in	het	voorjaar	
enkele	renovatiewerken	aan	mijn	woning.	
Natuurlijk	wil	ik	die	zo	energiebesparend	
mogelijk	doen.	Waar	kan	ik	terecht	voor	
advies?

Groeten
Steven

Dag	Steven
Als	u	energiebesparend	wil	renoveren,	dan	
bent	u	goed	bezig.	
Het	EnergieK	woonloket	geeft	gratis	en	
onafhankelijk	advies	of	ondersteuning	
bij	vragen	over	wonen	of	duurzaam	
(ver)bouwen,	energie	en	klimaat.	Of	men	
wijst	u	de	weg	naar	de	juiste	dienst	of	
instantie.	Het	maakt	niet	uit	of	u	huurder	of	
eigenaar	bent	of	gewoon	op	zoek	bent	naar	
informatie	rond:

• Wonen: 
•	 inschrijven	voor	een	sociale	woning
•	 woningkwaliteit
•	 huuraangelegenheden

• Energie en klimaat:
•	 premies
•	 renovatieadvies
•	 isolatieadvies
•	 energieprestatiecertificaat	(EPC)
•	 energieprijzen	vergelijken
•	 zonnekaart	en	zonnepanelen
•	 energieleningen
•	 groepsaankopen

Alle	inwoners	van	gemeente	Schilde	én	
van	onze	buurgemeenten	Malle,	Wijnegem,	
Wommelgem,	Zandhoven	en	Zoersel	zijn	
welkom.	Voor	een	afspraak	bel	03	350	08	08	
of	stuur	een	mailtje	naar	energie@igean.be.	
U	kunt	ook	kiezen	voor	een	digitaal	overleg.	
Veilig	en	makkelijk.

Vanaf 1 januari 2021 wordt 
het Wooninfopunt een 
EnergieK woonloket

Gratis juridisch advies

O denneboom, O denneboom
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We moeten wat voorzichtiger 
zijn met onze knuffels tijdens 
de feestdagen.

Maak ze de moeite waard.

Schilde.indd   79Schilde.indd   79 10/11/2020   19:4810/11/2020   19:48

10



Meer informatie
Dienst	vrije	tijd	en	welzijn
Eugeen	Dierckxlaan	24,	Schilde
03	380	07	47,	vakantie@schilde.be

i

Allround sportkamp krokusvakantie 
Maandag	15	tot	vrijdag	19	februari

Vooraf	inschrijven	via		
www.schilde.be/inschrijven
vanaf	dinsdag	5	januari		
om	18	uur

WAAR WANNEER VOOR WIE PRIJS

Sporthal	Vennebos	
(Hoevedreef	5,	Schilde)

9	-	16	uur 6	-	13	jaar 90	euro

Een	hele	week	indoor-	en	outdoorsporten	met	tal	van	coole	activiteiten	en	spelen.	Je	
leert	er	heel	wat	bekende,	maar	ook	minder	bekende	sporten	kennen.	Buiten	ravotten	
en	survival	komen	zeker	ook	aan	bod.	Als	je	graag	sport	en	beweegt,	dan	is	dit	
afwisselende	kamp	zeker	iets	voor	jou.

Meebrengen	
Binnen-	en	buitensportschoenen	en	kleding,	
lunchpakket,	gezond	tussendoortje,	drankjes

Voor- en naopvang
8	-	17	uur	(inbegrepen	in	de	prijs	en	
zonder	hiervoor	apart	in	te	schrijven)

Tijdens	de	krokusvakantie	is	iedereen	tussen	4	en	12	jaar	welkom	
op	het	speelplein	aan	de	Wip,	Speelhofdreef	4	in	Schilde	(naast	het	
Mierenbos).	

Speelplein week van dinsdag 16 tot vrijdag 19 
februari
(maandag	15	februari	is	het	speelplein	gesloten)
Vooraf inschrijven via www.schilde.be/inschrijven

Omwille	van	corona	kan	enkel	ingeschreven	worden	voor	heel	de	
week.	Dus	niet	voor	één	individuele	dag.	

Algemeen

Wat? Wanneer? Waar?

Vooropvang 7.30 - 10 uur Speelplein Schilde

Speelplein 10 – 16 uur Speelplein Schilde

Naopvang 16 - 18 uur Speelplein Schilde

Prijs
Speelpleinweek:	24	euro	(dinsdag	tot	en	met	vrijdag)
Voor-	of	na	opvang:	1,04	euro	per	half	uur

Kom tijdens de krokusvakantie  
naar het speelplein  
(4	tot	12	jaar)

Voor- of 
naopvang
U	moet	niet	
vooraf	inschrijven	
voor	de	voor-	of	
na	opvang	van	de	
speelpleinen.	Betalen	
doet	u	pas	nadat	u	de	
factuur	hebt	ontvangen.		

Eten
De	kinderen	brengen	zelf	een	lunchpakket,	tienuurtje	en/of	
vieruurtje	mee.	Liefst	in	een	brooddoos.	

Ophalen en brengen
Kom	op	tijd	zodat	de	andere	speelvogels	niet	moeten	wachten.		
Wees	lief	voor	de	animatoren	en	haal	uw	kinderen	ook	op	tijd	op.

Meer informatie 
Dienst	vrije	tijd	en	welzijn
Eugeen	Dierckxlaan	24,	Schilde
03	380	07	47,	vakantie@schilde.be
www.schilde.be/overdespeelpleinen

i
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Voor velen zijn de Sustainable Development Goals of kortweg SDG’s  
nog vrij onbekend. Daar willen we verandering in brengen. 

De SDG’s zijn 17 doelstellingen die tegen 2030 een eind moeten maken 
aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Om van de wereld 
een betere plek te maken in 2030, moeten deze doelen overal behaald 
worden, met de hulp van overheden, bedrijven, verenigingen, scholen  
én burgers. 

In Schilde gebeurt er heel wat rond deze SDG's. Zowel de gemeente als 
inwoners en verenigingen nemen initiatieven die er aan bijdragen. 

In deze editie vertellen we hoe de sociale doelstellingen vertaald  
worden in Schilde. En geven we enkele voorbeelden van wat u zelf  
kunt doen om hieraan mee te werken. 

Schilde op weg naar een 
duurzame gemeente
Hier	maken	we	met	z'n	allen	werk	van

Initiatieven gemeente Schilde:
•	 Met	de	vrijetijdspas+	genieten	gezinnen	

met	een	verhoogde	tegemoetkoming,	
personen	in	collectieve	schuldenregeling	
of	minderjarigen	in	een	
woonvoorziening	nog	meer	van	extra	
voordelen.	

•	 Door	de	bijzondere	samenwerking	
met	Feestvarken	vzw	krijgen	kinderen	
uit	gezinnen	in	armoede	met	hun	
verjaardag	een	leuk	pakket,	zoals	
kleurplaten	en	bons	voor	ijsjes.

•	 Inwoners	die	in	armoede	leven	kunnen	
gedurende	de	coronacrisis	extra	
financiële	steun	krijgen	in	de	vorm	van	
voedselbonnen.

Word SDG-held met deze tips:
•	 Word	vrijwilliger	in	de	wereldwinkel	van	

Schilde	of	bij	een	sociale	kruidenier.
•	 Schenk	uw	oude	kledij	aan	de	

kringloopwinkel.

Initiatieven gemeente Schilde:
•	 Cinema	Sonja	vertoont	films	met	

een	maatschappelijke	inhoud	die	
sensibiliseren	en	wantoestanden	
kenbaar	maken.

•	 Koopt	regelmatig	bij	duurzame	winkels	
als	Bio-shop	en	Dobbelhoeve.

Word SDG-held met deze tips:
•	 Kies	voor	biologisch	of	FairTrade
•	 Shop	lokaal	in	Schilde	en	’s-Gravenwezel	

en	verminder	zo	de	voedselkilometers.
•	 Verspil	zo	weinig	mogelijk	voedsel.	

Schenk	uw	overschotten	van	de	
moestuin	aan	een	buur	die	het	wat	
moeilijker	heeft.

	

Initiatieven gemeente Schilde: 
•	 Investeert	in	de	aanleg	van	goede	

fietspaden.	Veel	aandacht	gaat	naar	
fietspaden	op	school-	en	werkroutes.	

•	 Voorziet	een	ruim	aanbod	welzijns-	en	
sportactiviteiten	voor	jong	en	oud,	van	
toneelvoorstellingen	over	workshops	tot	
lezingen.

•	 Medewerkers	van	gemeente	en	OCMW	
Schilde	bellen	tijdens	de	coronacrisis	
alle	75-plussers	op	om	eens	te	horen	
hoe	het	met	hen	gaat.	Op	deze	manier	
voelen	ze	zich	niet	alleen.	Er	wordt	hen	
ook	uitgelegd	hoe	ze	beroep	kunnen	
doen	op	vrijwilligers	om	bijvoorbeeld	
boodschappen	te	doen	of	naar	de	
apotheek	te	gaan.	

•	 Het	OCMW	organiseert	een	broodronde	
voor	oudere	en	kwetsbare	inwoners,	
die	zich	omwille	van	de	huidige	
coronamaatregelen	moeilijk	kunnen	
verplaatsen.	Een	vrijwilliger	levert	de	
bestellingen	aan	huis.

•	 Schilde	werkt	samen	met	Dyzo	voor	
ondernemers	in	moeilijkheden.	Een	team	
van	specialisten	helpt	op	economisch,	
juridisch	en	psychologisch	vlak.

Word SDG-held met deze tips: 
•	 Praat	eens	met	uw	buren	en	bied	hulp	

aan	oudere	mensen	als	ze	dit	nodig	
hebben.	Start	een	buurtwerking	op.	

•	 Kies	voor	verplaatsingen	met	de	fiets	en	
laat	de	auto	eens	staan.	Of	maak	een	
wandeling	door	het	groene	Schilde.

•	 Stop	met	roken.	Samen	met	vrienden	
of	klasgenoten.	Moedig	rokers	uit	uw	
omgeving	aan	om	te	stoppen	met	
roken.	Geef	een	schouderklopje	en	
complimenteer!
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Fundels	staat	voor	‘bundels	vol	fun’	en	het	zijn	interactieve	prentenboeken	voor	
kinderen	van	3	tot	10	jaar	oud.	Boekjes	uit	de	bibliotheek	komen	tot	leven	op	uw	
tablet	of	smartphone	waardoor	uw	kinderen	al	spelend	oefenen	met	lezen.	

Prentenboeken
Lees	samen	met	uw	kleuter	een	boekje,	of	laat	het	voorlezen.	Bij	elk	prentenboek		
zijn	er	educatieve	spelletjes	en	kleurplaten	beschikbaar.

AVI-boekboeken
Aan	de	hand	van	de	AVI-niveaus	kiest	u	een	boekje	uit	dat	bij	het	leesniveau	
van	uw	kindje	past.	Beginnende	lezertjes	worden	uitgedaagd	om	hun	taal-	en	
leesvaardigheden	te	versterken,	doordat	ze	het	verhaal	zelfstandig	op	meerdere	
manieren	ontdekken.	Op	die	manier	zorgen	Fundels	voor	een	sterke	leeservaring		
en	een	leereffect	dat	langer	behouden	blijft.

Hoe activeer ik mijn Fundels account?
Via	uw	lidmaatschap	van	Bibliotheek	Schilde	hebt	u	recht	op	7	gratis	prentenboeken	
en	7	AVI-boeken	per	jaar.	In	de	schoolvakanties	komen	daar	per	week	extra	boekjes	
bij.	Een	boekje	is	telkens	4	weken	lang	beschikbaar.	

Elk	lid	kan	een	code	voor	activatie	aanvragen	bij	de	bibliotheek.	

Download	vervolgens	de	app	op	uw	tablet	of	smartphone,	maak	een		
‘Mijn	Bibliotheek’-profiel	aan	en	koppel	de	bibliotheek	met	uw	activatiecode.		
Inloggen	en	lezen	maar!

Een	stappenplan	vindt	u	op	bib.schilde.be.

TIP: Nog geen lid van de bibliotheek?	Meld	u	aan	in	de	bibliotheek	tijdens	de	
openingsuren.	Lidmaatschap	bedraagt	2.5	euro	per	jaar	voor	een	volwassene.		
Voor	kinderen	is	het	lidmaatschap	gratis.

Fundels in de bib 
dat	is	spelen	en	leren	tegelijk!

Meer informatie
Hoofdbibliotheek,	Brasschaatsebaan	30,	Schilde,	03	380	16	01
Bibliotheekfiliaal	’s-Gravenwezel,	Kerkstraat	24,	Schilde	(’s-Gravenwezel),	
03	646	08	22
bibliotheek@schilde.be

i

Initiatieven gemeente Schilde: 
•	 In	de	bib	valt	er	heel	wat	te	beleven	en		

te	experimenteren.	Met	‘Programmeren	
kan	je	leren’	maken	kinderen	een	spel	op	
een	iPad	of	laten	ze	een	robot	bewegen.

•	 Het	Sprookjesplein	in	de	bib	voor	kinderen	
vanaf	3	jaar.	Niets	zo	leuk	als	luisteren	
naar	een	mooi,	spannend	of	grappig	
verhaal.	In	coronatijden	gebeurt	het	
voorlezen	digitaal.

•	 Laptops	voor	kinderen	uit	kwetsbare	
gezinnen.	Zo	kunnen	ook	deze	kindjes	hun	
schoolwerk	tot	een	goed	einde	brengen.	
Gezinnen	die	nood	hebben	aan	een	laptop	
kunnen	dit	melden.	

Word SDG-held met deze tips: 
•	 Bevorder	een	rechtvaardigheidsgevoel	bij	

(uw)	kinderen	en	maak	hen	bewust	dat	
vandaag	niet	iedereen	kan	genieten	van	
kwalitatief	onderwijs.

•	 Spaar	of	beleg	bij	een	bank	die	investeert	
in	onderwijs	en	betere	kansen	voor	
iedereen.

•	 Zet	u	in	voor	huiswerkbegeleiding.

Initiatieven gemeente Schilde:
•	 Samen	met	GROS	Schilde	ondersteunt	

gemeente	Schilde	het	Youca-project	dat	
zich	inzet	voor	gelijke	kansen	voor	meisjes	
in	zuidelijke	landen.	Studenten	komen	een	
dag	werken	bij	de	dienst	thuiszorg	of	bij	
sociale	organisaties	zoals	het	woonhuis	
Pegode	(www.pegode.be).	Hun	loon	
wordt	integraal	doorgestort	naar	het	
Youca-project.

•	 Actief	sensibiliseren	rond	
borstkankerscreening.

Word SDG-held met deze tips: 
•	 Steun	gendergelijkheid.
•	 Steun	projecten	in	het	zuiden	die	vrouwen	

waardig	werk	verschaffen.	Koop	wat	
vaker	‘schone’	kleren	die	niet	door	kleine	
meisjes	gemaakt	worden.

Zo geeft u 

schermpjestijd 

een educatieve 

invulling
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Sluitingsdagen gemeentelijke diensten, 
recyclagepark, bibliotheek en Sociaal Huis

Alle gemeentelijke diensten zijn gesloten op 
Donderdag 31 december (namiddag)
Vrijdag 1 januari (nieuwjaarsdag)
Zaterdag 2 januari (2e nieuwjaarsdag)

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
*geen	avondopening	tijdens	de	kerstvakantie	 	

Telefoon	03	380	16	00

Dienst burgerzaken

Telefonisch bereikbaar op	03	380	16	54

elke	werkdag 8.30	-	12.30 13.30	-	16

Grondgebiedszaken

Telefonisch bereikbaar op	03	380	16	11

elke	werkdag 8.30	-	12.30 13.30	-	16

ENKEL OP AFSPRAAK

ENKEL OP AFSPRAAK

ENKEL OP AFSPRAAK

ENKEL OP AFSPRAAK

ENKEL OP AFSPRAAK

ENKEL OP AFSPRAAK

ENKEL OP AFSPRAAK

Enkel open op afspraak

MUSEUM ALBERT VAN DYCK

BIBLIOTHEEK

GEMEENTEHUIS SOCIAAL HUIS

Turnhoutsebaan	67,	Schilde

OCMW

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	afspraak		
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 

Telefoon	03	380	11	09

Vrijwilligerspunt

Telefoon	0492	25	82	36

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

Om	boeken	te	ontlenen	hoeft	u	geen	afspraak		
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

Eugeen	Dierckxlaan	24,	Schilde

Telefonisch bereikbaar	op	03	380	07	47

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

VRIJE TIJD EN WELZIJN

Rozenhoek	2,	Schilde

Telefonisch bereikbaar	op	03	380	14	80

elke	werkdag 8.30	-	12

DIENST DER WERKEN 

RECYCLAGEPARK

Brasschaatsebaan	30,	Schilde

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

U	hoeft	geen	afspraak	te	maken.		
U	kunt	langs-komen	tijdens		
de	openingsuren.

Openingsuren

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

(openingsuren	vanaf	1	januari	2021)

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

EVENEMENTENLOKET

ENKEL OP AFSPRAAK

nieuwe  
openings- 

uren
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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

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	maart/april	2021
moeten	digitaal	toekomen	op	de
dienst	communicatie,	uiterlijk	op	donderdag
21	januari	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.

Wachtdiensten

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

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 schepenen

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)

MUSEUM ALBERT VAN DYCK

KLIMAATNEUTRAAL GEDRUKT  
door Antilope De Bie NV

	FSC®-certified
	ISO 12647
	EU-milieunormen
	Vegetale inkten
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Dit was 2020

Het bestuur en alle 
medewerkers van 
gemeente Schilde 

wensen u en uw familie 
een schitterend 2021.

We geloven in een schitterend

2021 samen met u.
We nemen het gemeenschapsgevoel mee naar de 

toekomst. Een toekomst waarin we elkaar opnieuw 

kunnen omhelzen. Waarin we opnieuw bij elkaar op 

bezoek kunnen. Waarin we opnieuw kunnen genieten 

van het verenigingsleven, en de talloze activiteiten en 

evenementen die onze gemeente rijk is. Waarin we 

lokaal kunnen winkelen. Waarin we opnieuw kunnen 

groeien.

2020 was geen makkelijk jaar. COVID-19 zette ons leven 

op zijn kop. Maar u hield vol. Meer nog: u toonde zich 

van uw beste kant. We hebben enorm veel solidariteit 

en hulp in onze gemeente ervaren. Dat deed deugd. 

U deed boodschappen voor Schildenaren die dat even 

niet konden. U stikte massaal mondmaskers. U ging 

lokaal winkelen, digitaal en fysiek. U belde elkaar op 

zodat niemand zich alleen hoefde te voelen.  

Een welgemeende merci! #SamenSchilde


