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Ophaling kerstbomen
Na de feestdagen gaan de kerstbomen weer de deur uit.
Je moet je ‘echte’ kerstboom niet zelf wegbrengen. Zet hem
zonder pot of versiering buiten op vrijdagochtend 7 januari,
vóór 8 uur ‘s ochtends. Het ophalen kan een week of langer duren.
Je straat komt zeker aan de beurt. De kerstbomen worden later
verwerkt tot compost. Let er wel op dat je boom de weg of het
voetpad niet hindert.
Kunstbomen die hun beste tijd hebben gehad, breng je naar het
recyclagepark. Decoratie kan bij het restafval.

Vraag

Heb ik een
kapvergunning nodig
voor een boom in mijn
tuin?
Dag gemeente

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

der werken
03 380 14 80
dienst.der.werken@schilde.be

Een boom in de tuin neemt te veel zonlicht weg in mijn
keuken. Ik zou de boom willen omhakken? Heb ik hiervoor
een vergunning nodig?
Groeten
Debbie
Dag Debbie

Opgelet: vuurwerk
mag niet in Schilde
Met de eindejaarsperiode in zicht wil het gemeentebestuur
nogmaals benadrukken dat vuurwerk afsteken verboden is
in Schilde. Wens je toch vuurwerk af te steken? Dan moet
je hiervoor toestemming vragen aan de burgemeester.
Wie zonder toelating toch vuurwerk afsteekt, riskeert een
GAS-boete tot 350 euro.
	Milieudienst,

03 380 16 12

Als je een boom wil kappen of vellen heb je in de meeste
gevallen een vergunning nodig. Welke vergunning je nodig
hebt, hangt af van de situatie.
Staat de boom in je tuin dan is er in onze gemeente
een vergunningsplicht op het vellen van bomen. De ver
gunningsplicht geldt voor bomen hoger dan 5 meter en/
of als de stamomtrek van de boom groter is dan 0.5 meter,
gemeten op 1.5 meter van de grond. Let op, de regels in
Schilde zijn strenger dan de basisregels die Vlaanderen
algemeen oplegt.
Is het aanvragen van een vergunning dan ingewikkeld en
moeilijk? Neen, de aanvraag hoeft niet ingewikkeld te zijn.
Een omgevingsvergunning voor het vellen van bomen in
een tuinsituatie volgt de vereenvoudigde procedure.
Op de website omgevingsloketvlaanderen.be kies je voor
‘snelinvoer voor eenvoudige werken’.
Hoe lang zo’n aanvraag loopt, is afhankelijk van de kwaliteit
van het ingediende dossier. Zorg er daarom voor dat je
dossier zo volledig mogelijk is. Zorg voor drie recente foto’s,
voeg een duidelijk plan van je perceel toe en voeg een nota
toe met de opsomming van het aantal en soort bomen
en de reden van het vellen. Als je een verslag van een
boomverzorger hebt, mag je dat ook toevoegen.

42.720

interacties
op Hoplr

In alle buurten van onze gemeente registreerden
2.894 huishoudens zich ondertussen op Hoplr. Zij plaatsten op
het buurtplatform al meer dan 6.300 berichten die voor heel wat
interactie zorgden. Op Hoplr blijf je in contact met je buren en staat
positiviteit centraal. Je kunt er spullen delen en lenen, hulpvragen
stellen of op de hoogte blijven van buurtmeldingen en activiteiten.
Ben je nog geen lid? Schrijf je in via www.hoplr.com.

De gezondheidstoestand, de plaats van de boom, de
boomsoort en de situatie zullen bijdragen aan de beslissing
van het college van burgemeester en schepenen of je
al dan niet de vergunning krijgt.  Meestal worden er wel
voorwaarden opgelegd.  Om het groene karakter van onze
gemeente zo goed mogelijk te behouden, zul je mogelijk
ook nieuwe bomen moeten aanplanten.  Zij zorgen ervoor
dat Schilde ook voor de toekomst mee bijdraagt tot de
groene long van Antwerpen.
	Dienst

milieu, 03 380 16 12

Heb jij ook een vraag voor gemeente Schilde?
Stuur een mailtje naar communicatie@schilde.be.
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Hoffelijk
voor je tuin
Schilde is een groene gemeente en daar zijn we bijzonder trots op. Mensen voelen zich beter in een groene
omgeving. Onderzoek bevestigt dat groen een positief effect heeft op je gemoed en gezondheid.
Niet alleen voor jezelf is dat groen belangrijk. Ook de lokale fauna en flora hebben er hun thuis.
Dat behouden?
Een hele uitdaging.
Veel bomen en lage vegetatie verdwijnen.
Steeds vaker worden levende hagen of
plantengemeenschappen vervangen door
dode plastieken, groene of zwarte doeken,
waarvoor mogelijk een vergunning nodig
is. Afsluitingen worden hoger en dichter
waardoor het open karakter verdwijnt.
Opvallend is ook dat de grenzen steeds
worden verlegd en er een evolutie ontstaat
waar steeds meer omheiningen worden
geplaatst met gevolgen voor de natuur en
de beleving van onze groene gemeente.
Denk maar aan beton, steen of plastiek.
Daarom dagen we je uit om het beste uit
jouw stukje groen te halen. Een hele klus?
Het is gemakkelijker dan je denkt.

Wat met mijn omheining dan?
De omheining rond je huis, die hou je het
liefst klassiek, eventueel mét degelijke
draad. Open afsluitingen van draad kunnen
zonder vergunning geplaatst worden tot
twee meter hoog in de zijtuinstrook. Zet je
de draad op de perceelsgrens, vraag dan
akkoord aan je buur. Wil je privacy? Dat
kan. Door aanplanting van een levende
haag wordt je privacy gegarandeerd.
Toch is er een uitstekend natuurlijk
alternatief: de bramenstruik, meidoorn,
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sleedoorn, bosroos en hondsroos
of inheemse hulst. Waarom dat de
ideale omheining is? Het laat de dieren
gemakkelijk door. En inbrekers zijn meer
geneigd om hun slag te slaan in een
domein dat helemaal omheind is. Want
‘daar moet wel wat te rapen vallen’. Ze
klauteren overigens makkelijker over een
hek dan over een ‘pijnlijke’ sleedoornstruik.
Zet je toch een hek? Kies dan voor een
landschappelijk verantwoord hek en laat
onderaan om de 50 meter een opening
van 35 bij 35 centimeter. Zo stuur
je de dieren in je omgeving
niet wandelen en kunnen
ze gemakkelijk van
domein naar domein.
Je kunt kastanje
palen gebruiken
en eventueel
schapendraad.
De kleur is veel
natuurlijker en
gaat op in de
omgeving. Kleinere
zoogdieren kunnen
er bovendien goed
doorheen. Zet het hek
rond de zone die je
echt wil afbakenen, geef
ruimte aan dieren, draag

bij aan een natuurlijk straatbeeld in onze
groene gemeente en bespaar door het
aantal lopende meter te beperken.
Gebruik vooral je fantasie. In je tuin is er
ook ruimte voor verbeelding. Met een paar
ingrepen zet je de stap naar een meer
ecologische tuin. Tip: ga altijd na of je een
omgevingsvergunning moet aanvragen.

Tips

van expert en boomverzorger

David Bergen
David Bergen uit Schilde is boomverzorger in
woonparkgebieden. Zijn visie: iedereen volop laten
genieten van het groen, met respect voor de natuur.
Daarom werd hij ook tot duurzame held bekroond
in onze gemeente. “Kijk niet enkel naar wat je
buurman doet. Maar denk goed na over wat jouw
doel is om een afsluiting te plaatsen”, licht David
toe. “Er zijn heel veel doelen, maar ik licht er drie uit
die voor velen van ons belangrijk zijn”.

“

je perceelsgrens
aangeven en afbakenen
Doel:

TIP: Plaats op de hoeken van je perceel
degelijke grenspalen in beton of blauwe
steen net zoals vroeger.
TIP: Gebruik kastanje of Robinia houten
palen met drie spandraden op 30, 60 en
90 cm hoogte. Zo kunnen reeën of andere
dieren van tuin naar tuin.

Geniet van je tuin,
met respect voor
de natuur

”

privacy en
geborgenheid
Doel:

TIP: Ga creatief om met hagen en dense
struiken. Zet je haag niet op de perceelsgrens
maar creëer fijne verblijfplekken in je tuin.
TIP: Maak je strakke tuin met groot gazon
en haag op de perceelsgrens, kleiner. Voorzie
vanaf je perceelsgrens een aantal meter
streekeigen, natuurlijke planten en bomen.
Zet je draad in het midden van je haag en
plaats deze dichter bij de woning. Wil je
toch een draadafsluiting, maak deze dan
onzichtbaar door hem in het midden van de
haag of tussen de struiken te plaatsen, en
liefst zo dicht mogelijk bij de woning.

Doel:

veiligheid

TIP: Een haag of bosschage met soorten zoals meidoorn,
sleedoorn, bosroos en braam zijn veel veiliger dan een draad.
TIP: Een niet afgesloten tuin met natuurlijke look geeft minder aan dat er iets te halen is.
Gebruik je budget van je draad om je woning beter te beveiligen.

Voordelen? Je moet minder haag
aanplanten en dus minder scheren,
je moet minder lopende meter draad
voorzien, minder gazon maaien en
bladeren kun je gewoon laten liggen
in de natuurlijke tuinstrook.

Een natuurlijke voortuinstrook ontmoedigt ongewenste gasten. Want ongewenste
gasten maken ook een risicoanalyse. Een verharding of gazon tot tegen een
draadafsluiting is proper en gemakkelijk werken!
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Ontdek de scholen
in jouw buurt
Voor het eerst naar school is een grote stap. Een goed gevoel bij je schoolkeuze is dus belangrijk.
Een basisschool vlak bij je deur, dat betekent tijdswinst, comfort voor de ouders en kinderen die
speelkameraadjes maken in de buurt.

Voor de vijf basisscholen van onze
gemeente is de startdatum voor de
inschrijvingen voor het schooljaar
2022-2023 dezelfde. Je kunt je kind
inschrijven vanaf maandag 7 maart.
Meer informatie vind je op de
websites van de scholen.
Heb je een kindje dat geboren is in
2020? Dan moet je hem of haar in
2022 inschrijven voor de kleuterschool.

Lagere scholen
Gemeentelijke Lagere School
De Wingerd:
www.glsdewingerd.be
Vrije Basisschool Heilig Hart van Maria:
www.basisschool-hhart.be

Sint-Ludgardis Openluchtschool:
www.sint-ludgardis.be
Openluchtschool Dennenhof
(buitengewoon onderwijs):
www.openluchtschooldennenhof.be
Secundaire scholen

Basisschool Wonderwijzer:
www.wonderwijzer.be

Atheneum Schilde:
www.atheneumschilde.be

Basisschool Vennebos:
www.vennebos.be

Heilig Hart van Maria Instituut:
www.hhvm.be

MPI Zonnebos:
www.zonnebos.be

MPI Zonnebos:
www.zonnebos.be

GLS De Wingerd
HARTELIJK
• Kleine en gemoedelijke school met een groot hart voor
kinderen
• Groene speelplaats met veel ruimte voor sport en spel
DUIDELIJK
• Aandacht voor rust, orde, veiligheid en geborgenheid
• Met duidelijke afspraken en leefregels

Maak kennis met onze school
Woensdag 16 februari en 1 juni om 14 uur:
kleuterdag voor kleuters van de derde kleuterklas
Woensdag 16 februari om 19.30 uur:
infoavond voor ouders van nieuwe leerlingen
Zondag 24 april: schoolfeest
Vrijdag 24 en zaterdag 25 juni: musical
	03 658 86 18, school@schilde.be,
		 www.glsdewingerd.be

GEMEENTELIJKE LAGERE SCHOOL

EEN KLEINE SCHOOL MET EEN GROOT HART

KWALITEIT
• Van leren lezen naar leren ‘leren’
• Zet kinderen op weg naar zelfstandigheid
DYNAMISCH
• Themaweken zoals poëzie, voorlezen, anti-pesten
• Aandacht voor een veilige en propere omgeving en gezonde
levensstijl
ZORGEND
• Een positief, stimulerend en zorgverbredend klimaat
• Veel aandacht voor de emotioneel-relationele ontwikkeling

6

2970 KORT

Scholenbeurs
secundair onderwijs
voor leerlingen 5e en 6e leerjaar
Alle secundaire scholen uit de regio zakken opnieuw af naar Werf 44 in Schilde.
En dit op dinsdag 8 februari van 17.30 tot 20 uur. Naast scholen uit onze gemeente,
stellen ook scholen uit andere gemeentes zich voor. Op de scholenbeurs kom je alles
te weten over de verschillende studierichtingen die de scholen aanbieden en over hun
visie op onderwijs. Je kunt die avond vrijblijvend advies en inlichtingen inwinnen over
het aanbod en de werking van de verschillende scholen. Alle leerlingen van 5e en 6e
leerjaar en hun ouders zijn welkom.
	Werf

44, Schoolstraat 44, Schilde,
03 380 07 42, onderwijs@schilde.be

Het algemene lerarentekort
heeft ook een weerslag op de
scholen in onze gemeente.
Gemeente Schilde wil een platform maken waarop onze scholen
een beroep kunnen doen, wanneer ze via de normale weg geen
vervanging vinden. Daarom zijn we op zoek naar mensen met een
pedagogische bekwaamheid.
Heb je een pedagogisch diploma maar ben je op pensioen of voer je
een ander beroep uit op deeltijdse basis? Wil je graag tijdelijk (terug)
voor de klas staan en stel je je hiervoor graag kandidaat?
Stuur een mail naar onderwijs@schilde.be met je naam en
contactgegevens. Zet er ook bij voor welk onderwijsniveau je je wil
engageren (kleuter – lager – secundair).
Wij geven dan jouw gegevens door aan onze scholen zodat zij je
kunnen contacteren wanneer nodig.

• Geven kinderen je energie en
hou je van afwisseling in je werk?
Kun je je een paar uur per week
vrijmaken en ben je op zoek naar
een nieuwe uitdaging? Dan zoekt
Ferm Kinderopvang jou om het
leuke team van de buitenschoolse
kinderopvang van Schilde te
versterken als vrijwilliger! Interesse?
Neem vrijblijvend contact op via
Bko.schilde@samenferm.be of bel naar
03 238 51 45. Misschien word jij wel
een Ferme vrijwilliger.
• Corona heeft eerder al impact gehad
op de geplande dienstverlening van
de afvalophaling in onze regio. De
ophaalkalender kan daarom lichtjes
wijzigen. Bij deze doen we een warme
oproep om de Recycle! app te
installeren op je smartphone. Via dit
kanaal heb je steeds de meest recente
informatie ter beschikking en krijg je
een melding van mogelijke wijzingen
die voor jou van toepassing zijn.
• Het is belangrijk om meteen hulp
te zoeken wanneer je slachtoffer
bent van seksueel geweld. Sinds
november kun je dag en nacht in alle
vertrouwelijkheid terecht in het
Zorgcentrum na Seksueel Geweld
(ZSG) Antwerpen voor medische
zorg, psychische ondersteuning en
sporenonderzoek na seksueel geweld.
Slachtoffers kunnen ook aangifte
doen, indien ze dat willen. Het ZSG is
gelegen op de site van het Universitair
Ziekenhuis Antwerpen, in het Zorghotel
Drie Eiken. Je kunt er zonder afspraak
terecht. Bellen kan op 03 436 80 50 en
anoniem chatten via 1712.
• Gemeente Schilde en IGEAN, in
samenwerking met OVAM, helpen je
graag om veilig en vakkundig je
woning asbestveilig te maken door
middel van een ophaling aan huis.
Daarom kun je aan een gunstig tarief
big bags, plaatzakken en/of containers
en bijhorend beschermingsmateriaal
bestellen. Je vult deze dan zelf met
asbesthoudend materiaal.
Nadien komt IGEAN de zakken of
container ophalen. Meer info en
voorwaarden op www.igean.be/asbest.
Meer kort nieuws op pagina 10.
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Maak kennis met

het vrijwilligerspunt
Marijke Joosens heeft een groot
hart voor vrijwilligerswerk.
Daarom werkt ze sinds eind
september in het vrijwilligers
punt van Schilde en zet ze zich
in om organisaties en vrijwilligers
samen te brengen. We stellen je
graag Marijke voor en nemen een
kijkje achter de schermen van
haar job.

Wat houdt je werk precies in?
“Op donderdagvoormiddag vind je me in
het vrijwilligerspunt in de bib. Iedereen die
graag vrijwilligerswerk wil doen of aanbiedt,
kan zich hier aanmelden. Samen gaan we
dan op zoek naar de geschikte match. Noem
me dus gerust maar een verbindingsfiguur.
Ik vind het heel belangrijk dat het klikt
tussen de vrijwilliger en de organisatie. Dit
geeft zowel de vrijwilliger als de organisatie
een gevoel van voldoening. Ik spreek uit
ervaring.”

Hoe bedoel je?
“Ik heb zelf drie jonge kinderen, dus heb
thuis meer dan mijn handen vol. In de
weinige tijd die overblijft, doe ik volwassen
begeleiding bij de Chiro. Als begeleider
hou ik mee een oogje in het zeil bij de
organisatie, ondersteun ik de leiding en
geef raad waar ze het nodig hebben.
Ik vind het fantastisch dat jongeren zich
vrijwillig inzetten zodat kinderen een
fijne zondag hebben of in de zomer een
topkamp kunnen beleven. Ik heb het
gevoel dat ik iets beteken voor hen, en
zij geven mij stof tot nadenken. Een winwin dus. Dit doen, geeft mij enorm veel
voldoening én het haalt mij even uit mijn
dagdagelijkse routine (lacht).”
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“

“Je wereld groeit
met vrijwilligerswerk,
dat doet goed.”

”

“

Je betekent iets
voor je omgeving
én beleeft er zelf plezier aan.

”
Wat is het grootste misverstand
over vrijwilligerswerk?
“Mensen denken vaak dat vrijwilligers
een betaalde kracht zullen vervangen.
Maar dat is niet zo. Vrijwilligers zijn een
aanvulling. Een voorbeeld: ik kom ook
in verpleeghuizen. Daar zijn mensen
nodig voor soms gevarieerde activiteiten
zoals recreatie, bezoek aan familie en
vrienden,… en je kunt merken dat als het
vrijwilligerswerk er bloeit, er ook in een
ander opzicht een goede sfeer is. Maar de
vrijwilligers gaan geen mensen wassen en
verzorgen.
Ook wordt er vaak gezegd dat vrijwilligers
alleen maar dankbaarheid willen. Dat is
het niet. Vrijwilligers vinden het gewoon
leuk om te doen, het levert ze contacten
op, ze leren ervan, ze willen zich nuttig
maken. Er moet wel wederkerigheid zijn,
al is het maar dat je een kopje koffie zet
voor iemand die je huis komt opknappen.”

Hoe wordt iemand vrijwilliger?
“Als je zin hebt om aan de slag te gaan
als vrijwilliger en je weet niet hoe je je
zoektocht moet beginnen, spring dan
gewoon even bij mij binnen. Of je kunt
me bellen op 0489 22 68 45. Er zijn
verschillende organisaties of verenigingen
in onze gemeente die op zoek zijn naar
gemotiveerde, enthousiaste mensen.
De organisatie vertelt mij naar wie ze
juist op zoek zijn. Aan de hand van een
kennismakingsgesprek met jou probeer
ik een geschikte match te vinden tussen
jou en een organisatie. Is er een match,
dan neem ik contact op met de organisatie
om enkele gegevens uit te wisselen.
De organisatie zal jou dan contacteren en
zeggen wanneer en waar je kunt starten.
En zo gaat de bal aan het rollen.

Als je graag vooraf al eens bekijkt
welke vacatures er allemaal zijn, kun je
een kijkje nemen op de website
www.giveaday.be. Dit is een platform voor
organisaties en vrijwilligers. De organisatie
zelf of ik plaatsen hier vacatures en als je
interesse hebt voor één van de vacatures,
kun je je hier rechtstreeks aanmelden.
Al deze aanmeldingen komen in mijn
mailbox terecht. Vervolgens neem ik zo
snel mogelijk contact op met jou.”

Wat is je grootste uitdaging?
Ik hoop in de toekomst zoveel mogelijk
inwoners aan het ‘vrijwilligen’ te krijgen.
Dat ze hun talenten kunnen gebruiken en
daar voldoening uit halen. En dat ik zoveel
mogelijk organisaties warm krijg om met
vrijwilligers in zee te gaan. Hier gaan we
voor!
Dus aan alle organisaties in Schilde en
’s-Gravenwezel, twijfel niet en neem
contact op met mij. Zodat ik mijn zoektocht
kan starten naar de geschikte personen
voor jullie, om samen aan de slag te gaan.

Digidak zoekt vrijwilligers.
Interesse? Meer info op
pagina 22.
	Vrijwilligerspunt,

elke donderdag van 9.30
tot 11.30 uur, 0489 22 68 45
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• Heb je een leegstaand pand, maar is
verhuren in de huidige toestand geen
optie? Lopen de renovatiekosten op
of zie je zo’n renovatie niet zitten?
Wij hebben de perfecte oplossing
voor jou! Het Pandschap is een
sociale onderneming die jouw
ongeschikte woning volledig
renoveert en omtovert tot een
kwaliteitsvolle en rendabele sociale
huurwoning. Maak van dat leegstaand
pand een mooie huurwoning die
opbrengt! Meer info: 0479 78 28 00,
info@pandschapantwerpen.be,
www.pandschap.be.
• Van 5 tot 12 november kreeg
onze gemeente input van dertien
internationale masterstudenten
stedenbouw die op uitnodiging van
de KU Leuven, met steun van de
Vlaamse overheid, deelnamen aan
een ontwerpworkshop. De focus
lag op klimaatbossen en hoe
we stedenbouw beter kunnen
verzoenen met het belang van en
de noodzaak aan meer natuur en
bos. Het gemeentebestuur kijkt dan
ook erg uit naar de voorstellen die
het liefst out of the box een frisse kijk
kunnen bieden op deze thema’s. De
studenten trokken voor veldonderzoek
naar enkele sites waarvan we menen
dat de al aanwezige natuur er nog beter
tot haar recht kan komen. Begeleid door
deskundigen werden de studenten er
rondgeleid en kregen zij zowel van hen
als van de buurtbewoners heel wat
informatie. Benieuwd naar de ideeën
voor een groener Schilde? Volg de
resultaten in een volgende 2970info.
• Dokters, verplegers en andere
zorgverstrekkers vinden niet altijd een
parkeerplaats dichtbij de woning van
hun patiënt. Daardoor verliezen ze
vaak kostbare tijd. Een zorgparking is
een (privé)parkeerplaats, bijvoorbeeld
voor een oprit of garage, die jij
als inwoner ter beschikking stelt
aan een zorgverlener. Heb jij een
privéparkeerplaats ter beschikking
voor je garage of oprit? Schrijf je dan
in op www.schilde.be/zorgparking en
ontvang een speciale sticker voor op je
garagepoort of parkeerplaats.
Meer nieuws: www.schilde.be
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Discriminatie op de huurmarkt
Iedereen heeft recht op een goede huisvesting. Om ervoor te zorgen dat iedereen
menswaardig kan wonen, wordt gestreefd naar een evenwichtige woningmarkt
waarin kwaliteit, betaalbaarheid en woonzekerheid centraal staan. Een gelijke toegang
voor iedereen vervult daarbij een sleutelrol. Die toegang is in de praktijk niet altijd
evident. Uit onderzoek blijkt dat discriminatie nog altijd een hindernis vormt bij het
zoeken naar een woning op de private huurmarkt.
Verhuurders zijn zich niet altijd bewust van het feit dat ze discrimineren. Een ver
huurder moet soms noodgedwonen een keuze maken tussen kandidaat-huurders.
Ze baseren zich hierbij soms op associaties die ze maken tussen de kwaliteiten van
een goede huurder en andere kenmerken van de kandidaat. Deze associaties kunnen
gebaseerd zijn op vooroordelen of op (negatieve) ervaringen die zij veralgemenen.
Hoewel de verhuurder bijna altijd een selectie moet maken, mag hij zich daarbij niet
laten leiden door discriminerende motieven.
Heb je zelf een onprettige situatie meegemaakt of heb je een vermoeden dat er
gediscrimineerd wordt, dan kun je dit op verschillende manieren melden:
• via onze dienst ruimte
• telefonisch bij Unia (nationaal mensenrechteninstituut): 0800 12 800 (gratis)
• digitaal via de website van Unia (www.melding.unia.be)
	Dienst

ruimte, 03 380 16 11, ruimtelijke.ordening@schilde.be

Duurzame glasbollen
Vanaf eind december zullen nieuwe glasbollen in het straatbeeld
verschijnen. De groene bollen worden vervangen door nóg groenere,
maar blauwe bollen.
De oude groene bollen uit polyester maken plaats voor nieuwe en
duurzame blauwe glasbollen uit HDPE. HDPE is 100 % recycleerbaar,
kleurvast en slijtvast. Met de nieuwe inwerpklep wordt de glasbol
veel beter afgesloten zodat geurtjes in de bol blijven hangen en
insecten hun weg er niet naar vinden. Ook de lay-out van de bol werd
herbekeken, met het oog op een verhoogde verbondenheid met de
inzamellocatie. Op die manier wil IGEAN sluikstorten ontmoedigen
en een aangenamer straatbeeld creëren. De QR-code op de bol
geeft regelmatig nieuwe informatie over het recyclageproces en het
gedichtje zorgt ervoor dat de glasbol méér is dan een plek om afval te
deponeren. Al siert deze nieuwe glasbol binnenkort het straatbeeld,
toch wijzigt er niets aan de manier van inzameling.
Wil je weten waar je de
glasbollen vindt in onze
gemeente, kijk dan op
www.schilde.be/glas.
Alle sorteerregels nog eens
op een rij vind je op
www.igean.be/sorteren.

Ratten

en hoe ze te vermijden
Maak je tuin om te beginnen zo
onaantrekkelijk mogelijk voor ratten. Bruine
ratten houden van vochtige en donkere
plaatsen waar voedsel ligt.

Wanneer je een bruine rat opmerkt, start
de bestrijding dan onmiddellijk, want
ratten planten zich razendsnel voort.

Hoe ga je te werk?
Laat daarom geen overbodig voedsel in
een kippenren of op de composthoop
liggen. Sluit alle voedselvoorraden en
bewaarplaatsen van groenten goed af.
Naar je composthoop breng je tuin- en
keukenafval, maar gooi er geen gekookte
etensresten, vlees of vis op. Want dat trekt
net muizen en ratten aan.
Nog beter is een gesloten compostvat.
Plaats het vat op tegels zodat ratten er niet
onder kunnen graven. Het is ook belangrijk
dat je de inhoud van je compostvat elke
dag belucht met een beluchtingsstok.
Etensresten composteren sneller, maar nog
beter, zo is het vat geen rustig plekje voor
kandidaat-bezoekers als ratten en muizen.
Voeg ook materialen toe zoals gesnipperde
takken en afgevallen boombladeren. Die
zwakken de geur van keukenresten af.

Probeer ratten eerst te bestrijden zonder
vergif. Je kunt ze verjagen met de
geur van zwarte peper of eucalyptus.
Rattenklemmen, geplaatst in een bakje
waar alleen ratten en muizen in kunnen,
zijn ook een goede oplossing. De klem
zorgt voor een snelle doding en je vermijdt
vangsten van de meeste andere dieren.
Plaats het bakje waar je vaak ratten ziet
of bij holen. Als lokaas kun je een stukje
kaas of chocolade gebruiken. Zo verhoog
je de kans op succes! Indien dit niet werkt,
kun je rattenvergif gebruiken. Maar dit
willen we zoveel mogelijk beperken omdat
het schadelijk is voor andere dieren en
het milieu. Gebruik je toch rattenvergif,
zorg dan voor een product dat geschikt is
voor de bestrijding van ratten in de tuin.
Producten voor binnen mag je niet altijd
buiten toepassen en omgekeerd.

Rattenvanger
Nog niet voldoende effectief? Dan komt
onze rattenvanger je graag verder helpen.
Contacteer hiervoor de dienst der werken
op het nummer 03 380 14 80.

Let op!
Vanaf 1 januari 2022 kun je
bij de gemeente geen rattenvergif
meer verkrijgen.
Het gratis verdelen van rattenvergif is
immers verboden door een besluit van
de Vlaamse Regering.
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De straatbabbel

Wat wilde jij vroeger worden?

Olieva: “Als jong meisje droomde ik ervan
verpleegster te worden. Mensen verzorgen
leek me een erg waardevol beroep. Mijn
papa vond het niets voor mij. Hij dacht
dat ik niet zachtaardig genoeg was en de
mensen pijn zou doen (lacht). Uiteindelijk
ben ik 46 jaar lang ambtenaar geweest.”

Esprit: “Toen ik klein was, had ik geen
idee van wat ik later wilde worden. Ik
ben pas beginnen nadenken toen ik aan
het einde van de middelbare school een
studiekeuze moest maken. Uiteindelijk koos
ik voor de opleiding interieurvormgeving architectuur. Ik geloof dat ik goed gekozen
heb, want ik doe mijn studies nu écht
graag. Ik kijk er naar uit om architect te
worden en mijn eerste huis te ontwerpen!”

Birgit: “Ik was er vroeger rotsvast
van overtuigd dat ik met kindjes zou
gaan werken. Een job als kleuterjuf of
onthaalmoeder leek me fantastisch. Maar
met ouder te worden en misschien door
de vele avondjes babysitten, veranderde
dit volledig. Nu oefen ik een commerciële
marketingfunctie uit die me veel
voldoening geeft. Ik ben vooral blij dat ik
alleen thuis en niet op het werk tussen de
luiers zit (lacht).”

Allround sportkamp krokusvakantie
maandag 28 februari tot vrijdag 4 maart
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.
S porthal Vennebos
(Hoevedreef 5, Schilde)
	9 - 16 uur




6 - 13 jaar
euro

	90

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)
Vooraf inschrijven via
www.schilde.be/inschrijven
vanaf dinsdag 11 januari
om 18 uur

	Dienst

vrije tijd en welzijn,
Eugeen Dierckxlaan 24, Schilde,
03 380 07 40, vakantie@schilde.be
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Hoe ver staat het met
het meerjarenplan?
Weet jij nog welke acties het gemeentebestuur deze legislatuur wil realiseren in onze gemeente?
En belangrijk: hoe ver het hiermee staat na drie jaar bestuur? Corona schudde, en schudt nog steeds,
de boel grondig door elkaar, maar dat heeft ons niet belet om grote stappen in de juiste richting te zetten.
Heel wat thema’s en projecten kregen een update. Benieuwd?
Alle 62 acties van jouw bestuur staan gebundeld op www.schildeschittert.be/meerjarenplan.
Je vindt er meer info over de voorziene budgetten, de planning en de stand van zaken. De acties zijn onderverdeeld in acht thema’s:
• Ondernemen
• Mobiliteit, verkeer en veiligheid
• Groene gemeente en duurzaamheid
• Vrije tijd
• Participatie en klantvriendelijkheid
• Welzijn
• Cultuur en erfgoed
• Wonen

Participeer jij mee?

We gaven Schilde Schittert
een herkenbaar logo.
Zie je dit logo verschijnen
bij een artikel in
dit magazine?
Of in de nieuwsbrief?
In het straatbeeld?
Dan weet je dat er meer
over te lezen valt op
www.schildeschittert.be.

Voor bepaalde acties uit het meerjarenplan vragen we jouw bijdrage. Zo vroegen we
je in het najaar van 2021 alvast naar jouw voorstellen voor een bruisend Lodewijk De
Vochtplein. In de toekomst zullen ook andere projecten een plaats krijgen op de nieuwe
schildeschittert.be.
Ga snel een kijkje nemen!
	Dienst

communicatie
Brasschaatsebaan 30, Schilde, 03 380 16 93, communicatie@schilde.be,
www.schildeschittert.be/meerjarenplan, www.schildeschittert.be/ldv-plein

Bedankt voor de ideeën
voor het Lodewijk
De Vochtplein van de toekomst
Tijdens het najaar 2021 kon je via www.schildeschittert.be/ldv-plein je idee indienen voor
een aangenaam en gezellig Lodewijk De Vochtplein. En dat deden jullie. Massaal.

Je kon dit rechtstreeks via de website
doen, maar we hebben ook heel wat
creatieve tekeningen ontvangen via
de luchtfoto uit 2970 info (septemberoktober 2021). Inwoners en verenigingen
gingen aan de slag. En ook de leerlingen
van GLS De Wingerd gaven ideeën in
voor het plein dat grenst aan hun school.
In totaal vonden 109 inzendingen hun
weg naar het platform. Veel inzendingen
hadden ook meer dan één idee, wat het
totaal op meer dan 300 brengt.

Deze informatie is van onschatbare
waarde omdat we zo te weten komen
wat er werkelijk leeft.
Wat we al onmiddellijk kunnen zien is
dat er vooral veel ideeën zijn voor de
indeling en inrichting van het plein,
met bijzondere aandacht voor mobiliteit
en klimaat. Elektrische laadpalen, een
plek voor deelfietsen en -auto’s, slimme
verlichting, zonnepanelen, … Kortom,
een plein dat ook klaar is voor de
toekomst.

En nu?
Een team van specialisten bekijkt alle
individuele ideeën en evalueert de
haalbaarheid ervan. De weerhouden
ideeën zullen door het college van
burgemeester en schepenen uitgewerkt
worden tot een concreet visieplan.
Dat visieplan zul je in het voorjaar
terugvinden op www.schildeschittert.be/
ldv-plein. Benieuwd geworden naar alle
ideeën? Die kun je op de website alvast
terugvinden.
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Gemeente Schilde zet in
op het klimaat
Wat houdt ons tegen?
Met deze gevleugelde woorden van klimaatexperte
Jill Peeters in het achterhoofd, zetten we ook in Schilde
ons beste beentje voor. Samen timmeren we aan de weg.

1 We investeren in
slimme openbare ledverlichting
Systematisch wordt alle openbare verlichting omgebouwd naar led. Dit gebeurt
in samenwerking met netbeheerder Fluvius. Er komt ook ledverlichting aan semiopenbare plaatsen zoals aan monumenten en sportterreinen. Sinds 2017 doven we ook
de openbare verlichting op verantwoorde plaatsen. Samen met dat initiatief hebben de
investeringen in led een positieve impact op de CO2 uitstoot. In 2015 was de openbare
verlichting nog verantwoordelijk voor 249 ton CO2 per jaar, in 2020 nog voor 202 ton
CO2. Een daling met wel 20 %.
Er is nog een hele weg te gaan, maar op 31 augustus 2021 was 13 % van alle openbare
verlichting al omgezet naar led.
 Surf naar de actie 'slimme openbare ledverlichting' op www.schildeschittert.be/meerjarenplan.

2 Klimaatpremies
kennen vliegende start
Sinds 1 september 2021 kun je als inwoner van onze gemeente genieten van heel wat
klimaatpremies. En dat deden jullie! In september en oktober zijn er al 43 aanvragen  
ingediend voor de nieuwe klimaatpremies zoals beglazing, zonnepanelen, isolatie,
thuisbatterijen en groendaken.
Heb je zelf ook bouw- of verbouwplannen? Vergeet dan zeker niet een kijkje te gaan
nemen op www.schilde.be/klimaatpremies. Met deze duurzame maatregelen zal je
energiefactuur dalen en creëer je een beter wooncomfort. Goed voor jou en goed voor het
klimaat.
Heb je graag persoonlijk advies? Dat kan bij het EnergieK Woonloket. Zij helpen je met
al je vragen over wonen en energie. Op dinsdagvoormiddag zijn zij aanwezig op het
gemeentehuis in Schilde. Maak een afspraak via het nummer 03 350 08 08 of surf naar
www.schilde.be/energiek-woonloket.
 Surf naar de actie ‘energiezuinig wonen’ op www.schildeschittert.be/meerjarenplan.

3 We vergroenen
het wagenpark
Gemeente Schilde vervangt stelselmatig
al haar voertuigen door elektrische
personenwagens en bestelwagens.
 Surf naar de actie ‘vergroening wagenpark’ op www.schildeschittert.be/meerjarenplan.
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4 Gemeente Schilde werkt aan een
klimaatplan en hoort graag jouw mening!
Het klimaatplan van onze gemeente gaat zich focussen op twee belangrijke
speerpunten. Enerzijds op klimaatvriendelijke mobiliteit en anderzijds op
het maken van een natuurplan voor Schilde.
 Surf naar de acties ‘uitwerken natuurplan’ en ‘deelsystemen voor
mobiliteit’ op www.schildeschittert.be/meerjarenplan.

Wil jij meewerken aan de
uitwerking van het tweede
speerpunt? Nadenken over
concrete acties om de ver
bindingen te maken tussen de
bossen en natuurdomeinen die
er zijn? Nadenken over acties
om meer natuur te brengen in
de bewoonde gebieden? Kortom
over hoe we het groene karakter
van onze gemeente behouden
en versterken? Kom dan zeker op
maandag 31 januari 2022 van 19
tot 22 uur naar de grote zaal van
Werf 44. Onder de deskundige
begeleiding van ontwerpbureau
Mieco-effect en Avansa, werken
we samen aan een gemeentelijk
natuurplan met een concrete
actielijst.

5 Er komen zonnepanelen
op gemeentelijke gebouwen
Op de gemeentelijke lagere school De Wingerd en op Werf 44 komen er in 2022
zonnepanelen. Met een verwachte jaaropbrengst van 122 822 kWh en een CO2reductie van 18,2 ton is dit een mooie stap in de goede richting. Ook op andere
gemeentelijke gebouwen zullen er zonnepanelen komen.
Wist je trouwens dat er in Schilde al 1307 zonnepaneelinstallaties geplaatst zijn?
De benuttingsgraad van de Schildense daken komt daarbij op 7,74%. Heb jij al
zonnepanelen op jouw dak?
 Surf naar de actie ‘zonnepanelen op Werf 44’ op
www.schildeschittert.be/meerjarenplan.

Dit is maar een greep uit de initiatieven in onze gemeente.
Heb jij zelf ook nog een goed plan dat je wil delen? Wil je
onze inwoners inspireren om ook stappen, klein of groot,
in de juiste richting te zetten? Laat het ons weten. Stuur
een mailtje naar communicatie@schilde.be en wie weet
komt jouw idee of initiatief binnenkort in ons magazine!

Alle acties vind je op
www.schildeschittert.be/meerjarenplan
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Dank

je wel

In deze rubriek
lees je over leuke
initiatieven,
opmerkelijke
gebeurtenissen van
én voor inwoners
uit Schilde en
’s-Gravenwezel.

Maxine Meeussen, meter van onze fit-o-meters
en mountainbiketrails
In 2970info van september-oktober deden
we een oproep om meter of peter te
worden van loopomlopen, fit-o-meters en
mountainbikeparcours. Een goede meter of peter
is sportief en wandelt, fietst of loopt al eens over
de parcours in onze gemeente. Hij of zij houdt
immers een oogje in het zeil en geeft eventuele
problemen door zodat we kort op de bal kunnen
spelen.

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 een leuk item of
opmerkelijke persoon in
deze rubriek.
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Maxine Meeussen (31) woont al bijna heel haar
leven in of rond Schilde. En ze is erg blij te mogen
vertellen dat ze tot meter werd verkozen van de
fit-o-meters en mountainbiketrails in Schilde en
‘s-Gravenwezel.
“Ik ben altijd erg sportief geweest en heb altijd
belang gehecht aan beweging. Maar dit is sinds
dit jaar nog meer van toepassing gebleken.
Begin dit jaar heb ik de diagnose van borstkanker
gekregen. Tijdens de behandeling die ik tot hiertoe
heb ondergaan, is me nóg duidelijker geworden
hoe belangrijk bewegen is. Ik kan wel zeggen dat
sporten me door vele moeilijke momenten heeft
geholpen deze afgelopen maanden. Het heeft me
opnieuw doen inzien dat bewegen je op mooie en
onverwachte plekken kan brengen, zeker ook in
onze gemeente”, getuigt Maxine.

“

Bewegen komt niet alleen
mijn genezingsproces ten
goede, maar is ook mijn
klein gelukje gebleken in
deze tijden.

”
“Met dit meterschap wil ik mezelf dan ook
engageren om te blijven bewegen. Dit komt niet
alleen mijn genezingsproces ten goede, maar is
ook mijn klein gelukje gebleken in deze tijden.
Via dit meterschap wil ik ook bijdragen aan de
awareness rond borstkanker bij jonge vrouwen
en het belang van bewegen voor een goede
gezondheid voor ons allemaal. Daarom wil ik
iedereen graag oproepen om gebruik te maken
van deze mooie, vernieuwde fit-o-meters en
de uitdagende mountainbiketrails in Schilde en
’s-Gravenwezel. Want zoals ik vroeger op school
heb geleerd: als het kriebelt, moet je sporten!”

‘t verhaal van
Jean-Baptist (Tist) Janssens
door Patrick Anthoni, Heemkundige Kring Scilla

Bij aanvang van de herdenkingen van 100 jaar WO I heeft Heemkundige Kring Scilla telkens
op de dag van het sneuvelen van een soldaat een herdenkingsbord gehangen van de soldaat
in kwestie aan zijn straatnaambord. Er werd dan ook telkens een kort herdenkingsmoment
gehouden voor de bewoners van die straat. Er werd gestart op 12 september 2014 met
Frans De Beuckeleer en op 1 november 2018 geëindigd met Eugeen Van de Vel.
Die herdenkingsborden werden onlangs door gemeente Schilde vervangen door meer
duurzame exemplaren. Ook de tekst werd hier en daar licht aangepast.
Ook bij aanvang van WO II was er een inwoner van Schilde die
sneuvelde tijdens de 18-daagse veldtocht. En al kreeg JeanBaptist Janssens nooit een straat naar hem vernoemd, toch werd
ervoor gezorgd dat ook hij zijn herdenkingsbord kreeg in de
Termaelenbaan waar hij toen woonde op de Termaelenhoeve.
De hoeve werd echter in 1970 afgebroken voor de bouw van een
supermarkt.
Jean-Baptist (Tist) Janssens werd geboren in Oelegem op 27 juni
1913. Op 27 november 1937  huwde hij in Schilde met Elisabeth
Kersemans en verhuisde hij naar de Termaelenhoeve bij zijn
schoonouders. Tist werkte bij brouwer en bierhandelaar Den Bol in
Oelegem.

Op 27 mei 1940 sneuvelde hij in Gits aan boord van een
spoorwegkanon waarop hij aangesteld was als kanonnier.
Zijn broer Jules sneuvelde twee dagen eerder, ook op een
spoorwegkanon in het vlakbij gelegen Roeselare. De twee broers
hadden plannen om samen een bakkerij op te starten.
Twee maanden voordien, op 25 maart 1940, was zijn zoon François
geboren op de hoeve. Hij kreeg twee dagen mobilisatieverlof om
zijn vrouw en kind te bezoeken.
Tist werd aanvankelijk begraven op de gemeentelijke begraaf
plaats van Gits. Op 24 augustus 1946 werd hij ontgraven en
herbegraven in zijn woonplaats Schilde.

Hij behoorde tot de militieklas van 1933 en werd opgeroepen
toen het Belgisch leger gemobiliseerd werd. Hij behoorde tot
de 6e batterij van de 5e legerartillerie. Op 10 mei bevond zijn
treineenheid zich vlak bij Hasselt van waaruit ze zich voortdurend
moesten verplaatsen om artilleriesteun te geven aan de steeds
terugtrekkende infanterietroepen.
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Julie
van Jones
Foodbar

Yasmine van
Hertebos

Maak je eigen

mocktail!
In februari is het weer Tournée Minérale, een initiatief dat
je uitdaagt om een maand geen alcohol te drinken.
Moet je dan alle toffe drankjes achterwege laten?
Natuurlijk niet, want er zijn ook mocktails! Onze
lokale horecatoppers verklappen het recept van
hun favoriete cocktail zonder alcohol.

Christine van
Brasserie Thijm
18

Hertebos

Jones Foodbar

Brasserie Thijm

Dragon Fly

Inspector Clouseau

T hijm

“Een frisse mocktail met de perfecte
balans tussen zuur/zoet. Hij is perfect om
de avond te starten met een smaakvolle
apero, waarvan je zelfs niet doorhebt dat
er geen alcohol in verwerkt zit!”

“Deze heerlijke mocktail serveren we
enkel tijdens de maand februari. Het is
een twist van zoet, zuur en een beetje
bitter. De mocktail is vernoemd naar de
legendarische film ‘Pink Panther’.”

“Het takje tijm in dit heerlijke drankje is
zeker geen toeval. Je vindt deze friszoete
mocktail het hele jaar door op onze
kaart. Zijn subtiele gembertoets geeft
de mocktail een pittig smaakje.”

Dit heb je nodig

Dit heb je nodig

Dit heb je nodig

• 30 ml versgeperst limoensap
• 30 ml dragonsiroop
• 40 ml versgeperst appelsap
van de granny smith
• 10 ml vlierbloesemsiroop
• 15 ml eiwit
• ijsblokjes

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Zo maak je de dragonsiroop
• 250 ml water
• 250 gr suiker
• 1 bussel dragon
Breng het water aan de kook met de
suiker. Laat enkele minuten op hoog vuur
doorkoken en haal dan van het vuur.
Blancheer intussen de dragon in enkele
seconden. Laat goed uitlekken, roer
door de suikerstroop en pureer met een
staafmixer.
Werk je mocktail af met een schijfje
gedroogde limoen en poeder van dragon.

45 ml Martini Vibrante
30 ml limoensap
20 ml aardbeiencoulis
10 ml siroop
voldoende ijs

Vul een glas met ijsblokjes en voeg alle
ingrediënten een voor een toe. Afwerken
doe je met een aardbei. En … vergeet het
rietje niet (maar denk aan het milieu).

10 cl appelsap
10 cl ginger beer
5 cl bruiswater
steranijs
sinaasappel
tijm
ijsblokjes

Voeg alle ingrediënten samen en werk af
met ijsblokjes, een stukje steranijs, een
appelsienpartje en tenslotte het takje tijm.

Je wordt er beter van!
Geen alcohol drinken is veel voordelen in ruil krijgen:
  Je huid gaat stralen

  Je nachtrust gaat erop vooruit

  Je krijgt meer energie

  Je bespaart geld

Meer weten? Surf naar www.tourneeminerale.be.
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BIBLIOTHEEK
Weet je wat er mooi
meegenomen is? Dat je
meer boeken, strips, dvd´s
en games mag lenen in
de bib. Vanaf 1 januari
2022 geldt trouwens een
nieuw bib-reglement dat
boordevol voordelen zit
voor jou. Je ontdekt er hier
alvast vijf op een rij.

lanceert nieuw reglement
boordevol voordelen

Onze bibliotheek sloot zich een jaar geleden aan bij Bibburen, een samenwerkingsverband tussen de
bibliotheken van Borsbeek, Malle, Ranst, Wijnegem, Wommelgem, Zandhoven en Zoersel. De overgang naar
het nieuwe gezamenlijke dienstreglement stond op de planning voor midden 2022, maar we voeren het
versneld in omdat het veel voordelen biedt voor onze bezoekers.

01

Met je abonnement leef jij je straks
uit in de bib. Want op vertoon van
je identiteitsbewijs of verblijfsdocument
kun je voortaan gratis lid worden.

02

Je mag tot 15 materialen tegelijk
lenen. Dat geeft je de kans om
het uitgebreide aanbod volop te benutten.
Denk aan boeken, strips, tijdschriften,
kranten, dvd’s en games.

03

Je mag je materiaal een weekje
langer bij houden. Hoezo? Je
uitleentermijn wordt aangepast van drie
naar vier weken. Daarna mag je nog twee
keer vier weken verlengen, tenzij de
boeken gereserveerd werden. Dat doe je
trouwens waar en wanneer je maar wil via
bib.schilde.be.
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04

Aan reservaties van materialen
uit onze bib hangt niet langer een
kostprijs. Elk materiaal dat uitgeleend is in
de bib van Schilde of ‘s-Gravenwezel, kan
gratis worden gereserveerd (maximum drie
reservaties tegelijk).

05

Breng je jouw materiaal te laat
binnen? Dan zwaait er een boete.
Als je je e-mail adres doorgeeft aan de
bib, krijg je wel eerst een reminder. Pas
wanneer je te laat inlevert, betaal je 0,15
euro per materiaal per openingsdag. Er
wordt een extra administratiekost voor een
aanmaning aangerekend van 0,50 euro.

Tip: In de inleverbus aan de
ingang van het gemeentehuis
kun je buiten de openingsuren je
geleende materialen deponeren.

	Het

volledige dienstreglement vind
je op bib.schilde.be.

Beheerraad bib
zoekt kandidaten
Wil je mee vorm geven aan de werking van de bibliotheek? Wil
je er mee voor zorgen dat de bibliotheek de komende jaren een
kwaliteitsvol, boeiend en leuk aanbod biedt voor alle inwoners
van onze gemeente? Wil je je steentje bijdragen aan een goede
samenwerking tussen de bib en de scholen en verenigingen
in Schilde? Stel je dan kandidaat voor de beheerraad van de
bibliotheek. De beheerraad, die 3 à 4 keer per jaar vergadert,
heeft een adviserende en ondersteunende rol bij het uittekenen
van de krachtlijnen van het bibliotheekbeleid en de uitbouw van
de bibliotheekwerking.
Voel je je geroepen om deel uit te maken van deze beheerraad?
Dien dan je kandidatuur in via www.schilde.be/kandidatuurbeheerraad-bib. Je kunt het formulier ook verkrijgen en indienen
aan de balie van de bibliotheek. De kandidaturen dienen binnen te
zijn voor 1 maart 2022.

Digitaal experimenteren in de bib
De bibliotheek investeerde in nieuwe gebruikerscomputers
waardoor er heel wat nieuwe mogelijkheden zijn:
Minder beperkingen
Zo zal het voortaan gemakkelijker zijn
om aan te melden op je eigen e-mail
om belangrijke documenten af te
drukken.

Leren programmeren
Tijdens de Coderdojo-workshop op
5 april leren kinderen programmeren.
Meer hierover lees je in de vrijetijds
brochure op pagina 25. Daarnaast
gaat Coderdojo ook met interactieve
workshops naar de scholen.

Heeft je zoon of dochter de smaak te
pakken? Dan kan je kind vanaf nu ook
buiten die momenten terecht in de bib.
Met een begeleidend boekje kunnen ze
er zelfstandig aan de slag, terwijl mama
of papa een krant of magazine leest
in de leeszaal. Uiteraard kunnen ook
volwassenen hier mee aan de slag!

Covid Safe Ticket afdrukken
Heb je zelf geen printer, of lukt het
je niet om je Covid Safe Ticket te
downloaden? Kom dan langs in de

hoofdbibliotheek. Het afdrukken van het
Covid Safe Ticket is gratis.
Als je liever de CovidSafe-app op
je telefoontoestel installeert, en je
daar moeilijkheden mee hebt, helpt
digidak je graag op weg tijdens de
vrije inloopmomenten. Die zijn elke
woensdag tussen 18 en 20 uur in het
Dorpshuis en elke vrijdag van 9 tot 12
uur in ’t Parkske. Maak je afspraak op
03 380 07 44.
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Wandelingen
voor mindermobielen
en ouderen
Reeds jarenlang stippelen de vrijwilligers van Toerisme
Voorkempen wandelingen uit in de regio. De aard en vooral de
lengte van die wandelingen waren echter minder geschikt voor
minder mobiele deelnemers. Daar wilde Toerisme Voorkempen
verandering in brengen want toegankelijkheid is en blijft een
belangrijk aandachtspunt.
Het is belangrijk dat iedere Schildenaar kan genieten van onze
mooie gemeente en de mooie natuur rondom.
Er werden vijf wandelingen voor mindermobielen en ouderen
uitgewerkt en gebundeld in het gloednieuwe wandelpakket
‘Wandelingen voor mindermobielen en ouderen’:
•
•
•
•
•

De Caterswandeling in ’s-Gravenwezel
De Picardiewandeling in Schilde
Het Sluizenpad in Wijnegem
Het Fietsstratenpad in Wijnegem
Het Rustenborgpad in Wijnegem

De wandelingen zijn tussen 3 en 5 km
lang. Elke brochure bevat een duidelijke
wegbeschrijving en een kaartje met de
weg en hoogteverschillen. Het nieuwe
wandelpakket kost twee euro en is
verkrijgbaar in het kantoor van Toerisme
Voorkempen of via de website.

toerisme
voorkempen
schilde - schoten - ‘s-gravenwezel - wijnegem

 T oerisme Voorkempen,
Kerkstraat 24, Schilde (’s-Gravenwezel),
03 685 34 21, www.voorkempen.be

Vrije inloop bij digidak
Omwille van de coronamaatregelen heeft digidak beslist om alle initiaties stop te zetten
tot april. De vrije inloop gaat wél door. Tijdens de vrije inloop staat er een begeleider klaar
om je verder te helpen met bijna al je computervragen. Deze dienst is volledig gratis.
Digidak in ’t Parkske
Eugeen Dierckxlaan 24, Schilde
Vrije inloop elke vrijdag van 9 tot 12 uur.
Digidak in het Dorpshuis
Kerkstraat 24, Schilde (’s-Gravenwezel)
Vrije inloop elke woensdag van 18 tot 20 uur.
Extra maatregelen tijdens de vrije inloop:
• Maak minstens een week op voorhand een afspraak:
03 380 07 44 of digidak@schilde.be
• Vaccinatiebewijs van twee vaccinaties:
geen bewijs = geen afspraak
• Dragen van mondmasker
• Handen ontsmetten
• Bij voorkeur gebruik van eigen materiaal
	Wil

je de situatie van digidak op de voet volgen?
Dan kan dat via de facebookpagina van de bib:
www.facebook.com/bibschilde.
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zoekt vrijwilligers
Heb je enkele uurtjes in de week vrij
die je graag nuttig wilt gebruiken?
Hou je van contact met mensen?
Wil je je computerkennis delen met
beginners?
Dan is vrijwilliger bij digidak zijn
misschien iets voor jou. Om de
werking van digidak mogelijk te
maken zijn we steeds op zoek naar
vrijwilligers die ons team komen
versterken als begeleiders voor de
vrije inloop of als lesgevers voor de
initiaties.
Voel je je aangesproken en wil je
graag meer weten? Spring eens
binnen tijdens een vrije inloop of
stuur een mailtje.
 digidak@schilde.be,
		 03 380 07 44

Uit in
Schilde
MA 3 JANUARI

WOE 5 JANUARI

DI 11 JANUARI

Sport  Start joggen
Startplaats: kruispunt Kerkstraat/
Ijzermaalsteenweg, Schilde
(‘s-Gravenwezel), 8.45 uur
 Parochiale vrouwenbeweging
’s-Gravenwezel, 03 658 82 82

Denksport  Start WoensdagWiezen
Molenerf, Molenstraat 70, Schilde,
13 tot 16 uur
 kkkkrommenaas@outlook.com

Voordracht  Hernieuwbare energie
door Jozef Ongena
Dorpshuis, Kerkstraat 24, Schilde
(’s-Gravenwezel), 20 uur
 Davidsfonds Schilde, vos.ivo@hotmail.com

DO 6 JANUARI
Natuur  Wandeling langs het
Kastelenpad
Startplaats: Heemhuis De Drie Rozen,
Kerkstraat 41-45, Schilde (s-Gravenwezel),
13.45 uur
 03 658 87 50, secretariaat@dedrierozen.be

MA 3 JANUARI
Sport  Start Nordic walking
Startplaats: kruispunt Kerkstraat/
Ijzermaalsteenweg, Schilde
(‘s-Gravenwezel), 9 uur
 Parochiale vrouwenbeweging
’s-Gravenwezel, 0478 27 74 27

ZO 9 JANUARI

MA 3 JANUARI
Denksport  Start MaandagWiezen
Molenerf, Molenstraat 70, Schilde,
13 tot 16 uur
 kkkkrommenaas@outlook.com

MA 3 JANUARI

01

Film  Drunk
Werf 44 (kleine zaal), Schoolstraat 44,
Schilde, 20 uur
 03 380 07 47, www.werf44.be

DI 4 JANUARI
Natuur  Start stappen
De Smidse, Sint Jobsteenweg 44, Schilde
(’s-Gravenwezel), 10 uur
 Parochiale vrouwenbeweging
’s-Gravenwezel, 03 658 84 73

01

02

Muziek  Aperitiefconcert Kacper
Nowak en Luca Krupinski
Werf 44 (auditorium), Schoolstraat 44,
Schilde, 15 uur
 evenementenloket, 03 380 16 83,
www.werf44.be

WOE 12, 26 JANUARI
EN 9, 23 FEBRUARI
Creatief  Naaiworkshop
Gemeentelokaal, Oudebaan 4, Schilde,
19 uur
 Ferm Schilde, elsie.bartholomeeusen@
skynet.be

DO 13 JANUARI
Natuur  Wandeling langs het
Vraagheidepad in Sint-Job
Startplaats: brasserie de Keyzershoeve,
Bergsebaan 2, 2960 Brecht, 13.45 uur
 03 658 87 50, secretariaat@dedrierozen.be

DO 13 JANUARI

ZO 9 JANUARI
Muziek  Nieuwjaarsconcert in De
Singel
Desguinlei 25, 2018 Antwerpen, 11 uur
 03 658 24 38,
neosschildesgravenwezel@gmail.com,
www.neosvzw.be/schilde

Voordracht  ‘De Brexit en Europa’
door Rob Heirbaut
Werf 44 (grote zaal), Schoolstraat 44,
Schilde, 14 uur
 03 658 24 38,
neosschildesgravenwezel@gmail.com,
www.neosvzw.be/schilde

MA 10, 24 JANUARI
EN 7, 21 FEBRUARI

ZO 16 JANUARI

Creatief  Hobbynamiddag
Gemeentelokaal, Oudebaan 4, Schilde,
13.30 uur
 Ferm Schilde, 0479 47 65 15

02

Natuur  Nieuwjaarswandeling en
drink
Startplaats: den Bieshof, Kerkplein 3,
Schilde, 13.30 uur
 0494 57 01 08, pasar.schilde@gmail.com

03
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DO 20 JANUARI

DO 27 JANUARI

DI 1 FEBRUARI

Natuur  Wandeling rond het
Gravinnenbos
Startplaats: Heemhuis De Drie Rozen,
Kerkstraat 41-45, Schilde (s-Gravenwezel),
13.45 uur
 03 658 87 50, secretariaat@dedrierozen.be

Natuur  Wandeling langs het
Peerdsbospad in Brasschaat
Startplaats: Bremdonckhoeve, Bredabaan
93, 2930 Brasschaat, 13.45 uur
 03 658 87 50, secretariaat@dedrierozen.be

Welzijn  Bloedinzameling in
‘s-Gravenwezel
Dorpshuis, Kerkstraat 24, Schilde
(’s-Gravenwezel), 18 tot 20.30 uur
 www.rodekruis.be

DO 27 JANUARI

ZO 23 JANUARI
Culinair  Toast Literair
Dorpshuis, Kerkstraat 24, Schilde
(’s-Gravenwezel), 9.15 uur
 Davidsfonds Schilde,
achiel.ossaer@skynet.be, 03 383 39 03

Opendeur  Basisschool Vennebos
Kasteeldreef 24, Schilde, 9 uur
 www.vennebos.be

DI 25 JANUARI
Welzijn  Bloedinzameling in Schilde
Werf 44, Schoolstraat 44, Schilde,
17.30 tot 20.30 uur
 www.rodekruis.be

WOE 26 JANUARI
Workshop  Slaaprituelen peuters
(1,5 tot 3 jaar)
Speelbabbel, Eugeen Dierckxlaan 24,
Schilde, 10 uur
 Gezinsbond ’s-Gravenwezel,
0496 41 64 16,
sieglinde.mertens@gmail.com

03

Theater  On/off met Piet Van
Dycke & co (kindervoorstelling)
Werf 44 (grote zaal), Schoolstraat 44,
Schilde, 14.30 tot 16 uur
 03 380 16 83, evenementen@
schilde.be, www.werf.44.be

04

24

Poëzie  Gedichtenavond
Museum Albert Van Dyck,
Brasschaatsebaan 30, Schilde, 20 uur
 03 380 16 01, bibliotheek@schilde.be,
bib.schilde.be

VRIJ 28 JANUARI

WOE 2 FEBRUARI
Expo  Meer dan duizend nachten.
Oosterse sprookjes in prentenboeken.
Museum Albert Van Dyck,
Brasschaatsebaan 30, Schilde
 Lees meer op pagina 25

DO 3 FEBRUARI

Natuur  Opstart paddenoverzet
Ingang natuurreservaat, De Pont 45,
Schilde, 20 uur
 Natuurpunt Schijnbeemden,
lode.rubberecht@skynet.be,
www.natuurpunt.be

ZA 29 JANUARI

05

Creatief  Creabib boeken plooien
Hoofdbibliotheek, Brasschaatsebaan 30,
Schilde, 19 uur
 03 380 16 01, bibliotheek@schilde.be,
bib.schilde.be

DO 27 JANUARI

MA 24 JANUARI

WOE 26 JANUARI

DI 1 FEBRUARI

Workshop  Geuren in huis
Dorpshuis, Kerkstraat 24, Schilde
(’s-Gravenwezel), 19.30 uur
 Parochiale vrouwenbeweging
’s-Gravenwezel, 03 658 82 82

Natuur  Grote Zeurtwandeling in
Schoten
Startplaats: café Den Botermelk,
Brechtsebaan 461, 2900 Schoten, 13.45 uur
 03 658 87 50, secretariaat@dedrierozen.be

04

Natuur  Voeren en beloeren van
tuin- en bosvogels
Ingang natuurreservaat, De Pont 45,
Schilde, 13 uur
 Natuurpunt Schijnbeemden,
lode.rubberecht@skynet.be, www.
natuurpunt.be

DO 3 FEBRUARI
Uiteenzetting  ‘Macht en onmacht’
door Tinneke Beeckman
Werf 44, Schoolstraat 44, Schilde, 14 uur
 03 658 24 38,
neosschildesgravenwezel@gmail.com,
www.neosvzw.be/schilde

DO 3 en 24 FEBRUARI
Workshop  Punchnaalden
Dorpshuis, Kerkstraat 24, Schilde
(’s-Gravenwezel), van 19.30 tot 22.30 uur
 Parochiale vrouwenbeweging
’s-Gravenwezel, 03 658 82 82

MA 31 JANUARI
Culinair  Kookdemonstratie
‘Best of Britisch’
Dorpshuis, Kerkstraat 24, Schilde
(’s-Gravenwezel), 13 uur
 Parochiale vrouwenbeweging
’s-Gravenwezel, 03 658 82 82

05
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WOE 9 FEBRUARI

ZO 13 FEBRUARI

DO 24 FEBRUARI

Workshop  Hoofdsieraden
Den Bieshof, Kerkplein, Schilde, 18.30 uur
 Markant Schilde Actief,
www.markantvzw.be/schilde-actief

Natuur Familiale
erwtensoepwandeling
Startplaats: kerk, Kerkstraat 1,
2980 Zoersel, 13.30 uur
 0494 57 01 08, pasar.schilde@gmail.com

Natuur  Wandeling rond
Schildebergen
Startplaats: Kerk Schildebergen, Pater
Nuyenslaan 70, Schilde, 13.45 uur
 03 658 87 50, secretariaat@dedrierozen.be

DO 17 FEBRUARI

DO 24 FEBRUARI

Natuur  Wandeling Schildestrand
Startplaats: café Den Inslag, Noorderlaan
16, Schilde, 13.45 uur
 03 658 87 50, secretariaat@dedrierozen.be

Voordracht  ‘Het empathisch teveel’
door Ignaas Devisch
Dorpshuis, Kerkstraat 24, Schilde
(’s-Gravenwezel), 20 uur
 Davidsfonds Schilde,
chris.olbrechts@gmail.com, 03 383 46 09

DO 10 FEBRUARI
Natuur  Wandeling langs het
Vogelzangpad
Startplaats: Brasserie De Vogelenzang,
Wijnegemsteenweg 193, 13.45 uur
 03 658 87 50, secretariaat@dedrierozen.be

VRIJ 11 FEBRUARI

WOE 23 FEBRUARI

Feest  Nieuwjaarsreceptie en
opendeur
Werf 44, Schoolstraat 44, Schilde,
15.30 tot 17.30 uur
 03 658 24 38,
neosschildesgravenwezel@gmail.com,
www.neosvzw.be/schilde

Voorstelling  Boom -Cie. Quand je
serai grand(e) (3-9jaar)
Werf 44 (grote zaal), Schoolstraat 44,
Schilde, 15 uur
 evenementenloket, 03 380 16 83,
www.werf44.be

WOE 23 FEBRUARI
ZA 12 EN
ZO 13 FEBRUARI

06

Varia  KUNSTWERFT
(jongerenwerking Werf 44)
Werf 44, Schoolstraat 44, Schilde
 evenementen@schilde.be

Workshop  Bloemschikken
Dorpshuis, Kerkstraat 24, Schilde
(’s-Gravenwezel), 19.30 uur
 Parochiale vrouwenbeweging
’s-Gravenwezel, 03 658 82 82

VAN WOENSDAG 2 FEBRUARI TOT ZONDAG 13 MAART

Jouw event in deze
kalender?
Organiseer jij een evenement
in Schilde? Geef het in op
www.uitdatabank.be, de grootste
activiteitendatabank in Vlaanderen.
Het evenement wordt ook
opgenomen in de kalender op
www.schilde.be en eventueel in dit
overzicht. (afsluiting op donderdag
20 januari voor evenementen in
maart en april)

UITGELICHT

Meer dan duizend nachten.
Oosterse sprookjes in prentenboeken.
Ga mee op reis naar een wereld van
mythische figuren en geesten, sultans en
bedelaars, Sheherazade en Sinbad. De
interactieve tentoonstelling ‘Meer dan
duizend nachten. Oosterse sprookjes in
prentenboeken’ is uniek en laat je niet
onberoerd.
‘Villa Verbeelding’ zorgt voor een
fantastische ervaring. Kom de sprookjes
ontdekken in het museum, en bewonder
de prachtige illustraties van Annemarie
van Haeringen, Martijn van der Linden,
Quentin Gréban en Thé Tjong-Khing. Beleef
de verhalen in een sfeervolle verteltent.
Leer hoe je tekent met licht en ontdek
een zeekast waarmee je zelf een eigen

verzonnen verhaal tot leven kunt brengen.
Voor individuele bezoekers en scholen zijn
er educatieve mappen ter beschikking.
	10

tot 16 uur (van dinsdag tot
vrijdag)
13 tot 17 uur (zaterdag en zondag)
maandagen en feestdagen gesloten
	Museum Albert Van Dyck,
Brasschaatsebaan 30, Schilde
	03 380 16 37, cultuur@schilde.be
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Openingsuren
Veel van onze gemeentelijke diensten en het sociaal huis werken nog
steeds op afspraak. Maak je afspraak telefonisch bij de betreffende dienst
tijdens de vermelde uren. Bij de dienst burgerzaken kun je ook online je
afspraak maken.
GEMEENTEHUIS

SOCIAAL HUIS

MUSEUM ALBERT VAN DYCK

Brasschaatsebaan 30, Schilde

Turnhoutsebaan 67, Schilde

Onthaal gemeentehuis
Je hoeft geen afspraak te maken voor het
ophalen van PMD-zakken en stratenplannen.
Hiervoor kun je langskomen tijdens de openingsuren.

OCMW

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

Juridisch advies ook op afspraak

ENKEL OP AFSPRAAK
Telefonisch bereikbaar op 03 383 62 18
elke werkdag

8.30 - 12

Rozenhoek 2, Schilde
ENKEL OP AFSPRAAK
Telefonisch bereikbaar op 03 380 14 80

BIBLIOTHEEK

elke werkdag
Hoofdbibliotheek
Brasschaatsebaan 30, Schilde

Dienst burgerzaken
Telefonisch bereikbaar op 03 380 16 54 of
maak een afspraak via www.schilde.be.

Om boeken te ontlenen hoef je geen afspraak te maken. Je kunt langskomen tijdens
de openingsuren.

elke werkdag

Openingsuren hoofdbibliotheek

13.30 - 16

Grondgebiedszaken
ENKEL OP AFSPRAAK
Telefonisch bereikbaar op 03 380 16 11
8.30 - 12.30

13.30 - 16

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

9.30 - 11.30
9.30 - 11.30
gesloten

16 - 20
16 - 20
13 - 17
16 - 20
14 - 17

Telefoon 03 380 16 01

ENKEL OP AFSPRAAK
Telefoon 03 380 11 09

Eugeen Dierckxlaan 24, Schilde
ENKEL OP AFSPRAAK
Telefonisch bereikbaar op 03 380 07 47
ma - do
vrijdag

10 - 12
10 - 12

13.30 - 16

Vrijwilligerspunt
Marijke Joosens, 0489 22 68 45
elke donderdag

9.30 - 11.30

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

EVENEMENTENLOKET

Om boeken te ontlenen hoef je geen afspraak te maken. Je kunt langskomen tijdens
de openingsuren.

Evenementenloket
Schoolstraat 44, Schilde
Openingsuren
maandag
8.30 - 12.30
dinsdag
8.30 - 12.30
woensdag
8.30 - 12.30
donderdag
vrijdag
8.30 - 12.30
Telefoon 03 380 16 83
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14 - 16
14 - 16
14 - 16

Brasschaatsebaan 30, Schilde
03 380 16 28, cultuur@schilde.be
Openingsuren
elke werkdag

9.30 - 12

13.30 - 16

RECYCLAGEPARK
Rozenhoek 2, Schilde
Je hoeft geen afspraak te maken.
Je kunt langskomen tijdens de openingsuren.
Openingsuren

Opvoedingspunt

VRIJE TIJD EN WELZIJN

8.30 - 12

CULTUUR

ENKEL OP AFSPRAAK

elke werkdag

*enkel eerste volledige weekend van de
maand

DIENST DER WERKEN

Telefoon 03 380 16 00

8.30 - 12.30

Brasschaatsebaan 30, Schilde
03 380 16 37, cultuur@schilde.be
maandag
gesloten
di - vrij
10 - 12
14 - 16
za en zo
13 - 17*

Openingsuren:
maandag
gesloten
dinsdag
10 - 12
woensdag
gesloten
donderdag
10 - 12
vrijdag
gesloten
zaterdag
10 - 12
Telefoon 03 646 08 22

16 - 20
16 - 20

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

9 - 12
gesloten
9 - 12

13 - 19
13 - 17
13 - 17
13 - 17

9 - 16

GLS DE WINGERD
Frans Pauwelslei 19, Schilde
(‘s-Gravenwezel), 03 658 86 18,
school@schilde.be, www.glsdewingerd.be

Sluitingsdagen gemeentelijke
diensten, recyclagepark,
bibliotheek en sociaal huis
Alle gemeentelijke diensten zijn
gesloten op
vrijdag 15 april (Goede Vrijdag)
zaterdag 16 april (Stille Zaterdag)
zondag 17 april (paaszondag)
maandag 18 april (paasmaandag)

2970info

Wachtdiensten
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
www.apotheek.be

Gemeentelijk informatieblad van
het gemeentebestuur van Schilde
Redactieadres
Dienst communicatie en onthaal
Brasschaatsebaan 30
2970 Schilde
03 380 16 90
communicatie@schilde.be

0903 99 000
€ 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

03 233 56 51

Palliatieve zorg
Telefonische permanentie Coda thuiszorg  
www.coda.care

03 633 20 11

Wit-Gele Kruis

03 383 23 85

Vormgeving en druk
Antilope De Bie Printing
Foto’s, illustraties
Gemeentelijke diensten, betrokken
verenigingen, initiatiefnemers,inwoners
gemeente Schilde, Shutterstock, ...
Verantwoordelijke uitgever
Burgemeester Dirk Bauwens,
Amazonenlaan 9, 2970 Schilde
Sluitingsdatum inzendingen
Gegevens voor het gemeentelijk
informatieblad van maart/april 2022
moeten digitaal toekomen op de
dienst communicatie, uiterlijk op donderdag
20 januari 2022 om 11 uur.

Burgemeester en schepenen
College van burgemeester en schepenen,
Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde, schepencollege@schilde.be
 voor een afspraak met de burgemeester: 03 380 16 21 of gebruik het
online formulier op www.schilde.be/burgemeester.
 voor een afspraak met één van de leden van het college van
burgemeester en schepenen www.schilde.be/schepencollege.
Burgemeester en voorzitter vast bureau:
Dirk Bauwens (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)
Peter Mendonck (N-VA)
olivier.verhulst@schilde.be
peter.mendonck@schilde.be  
bevoegdheden: milieu, financiën
bevoegdheden: openbare
werken, patrimonium, juridische
sport (jaar 4-5-6), mobiliteit,
zaken
wonen

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

KLIMAATNEUTRAAL GEDRUKT
door Antilope De Bie NV





FSC®-certified
ISO 12647
EU-milieunormen
Vegetale inkten

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.

Digitaal op de hoogte van al het
nieuws uit Schilde en ‘s-Gravenwezel
bezoek www.schilde.be
kijk op www.schildeschittert.be

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, gezondheid, ontwikkelingssamenwerking,
lokale economie, ruimtelijke
ordening

Pascale Gielen (N-VA)
pascale.gielen@schilde.be
bevoegdheden: werk,
bijzonder comité sociale dienst,
sport (jaar 1-2-3)

schijf je 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
Je hebt thuis geen internetaansluiting, maar je wilt
onze website en sociale media toch graag gebruiken?
In de bibliotheken van Schilde en ‘s-Gravenwezel
kun je gratis op het internet (max. één uur per dag).
Reserveer vooraf op het nummer 03 380 16 01.
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Dit was 2021

Ook 2021 was weer een jaar waar COVID-19 de boventoon voerde. Een jaar
dat werd gekleurd door een afwisseling van strengere en soepelere maatregelen.
Een jaar waarin we ondanks de omstandigheden toch ook heel wat mooie
momenten hebben beleefd.
Dit jaar was niet enkel de solidariteit tussen Schildenaren maar ook deze met mensen van ver buiten onze gemeentegrenzen
hartverwarmend. Eén van de mooiste voorbeelden: de succesvolle solidariteitsacties voor de slachtoffers van
de overstromingen in Rochefort. Een welgemeende merci! #SamenSchilde

We kijken uit naar een 2022 vol
nieuwe kansen en dromen.

Het bestuur en alle medewerkers
van gemeente Schilde
wensen jou en je familie

een schi tterend

2022.

