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BLIKVANGER

“Met mijn deelname aan de Womed 
award wil ik andere vrouwelijke 
talenten aanzetten om de sprong  
naar een eigen zaak te wagen.”Judith Dillen

Womed Belofte  
van het Jaar in provincie  
Antwerpen

2

Inspirerende ondernemers: 
daar houden we van! Toen 
we Judith Dillen online 
tegenkwamen, wilden we 
haar maar al te graag 
interviewen. Deze 30-jarige 
dame werkt al vijf jaar 
fulltime als succesvol 
ondernemer, runt haar eigen 
headhunting-bedrijf One On 
One dat focust op de 
maritieme en logistieke 
sector en combineert dit 
feilloos met een gezin. Ze 
sleepte voor de provincie 
Antwerpen de Womed 
award ‘Belofte van het Jaar’ 
in de wacht én was finaliste 
voor de Vlaamse Womed 
award. Als kers op de 
 taart woont Judith in 
’s-Gravenwezel. Daar  
willen wij meer van weten!  
Lees je mee?

Extra werken voor mooier groen 
Wist je dat het lokaal bestuur jaarlijks 100.000 euro extra investeert in groenonderhoud? 
Als gemeente mogen we geen vervuilende pesticiden meer gebruiken voor het beheer 
van parken, bermen en straten. Door samen te werken met Noordheuvel, een bedrijf dat 
inzet op sociale economie, zorgen we ervoor dat onze gemeente er goed blijft uitzien. 
In Schildehof zijn onlangs de beheerwerken gestart voor de aanleg van een picknick- 
weide en speelbos. Het té natte terrein zal meermaals gemaaid worden om er  
binnen enkele jaren heerlijk te kunnen picknicken en spelen. Meer lezen op  
SchildeSchittert.be/meerjarenplan onder rubriek ‘groene gemeente en duurzaamheid’.
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Blijf op de hoogte
Volg ons op Facebook, Instagram en Hoplr en abonneer je op 
onze tweewekelijkse digitale nieuwsbrief!

½ www.facebook.com/2970.Schilde

À www.instagram.com/gemeenteschilde

  www.hoplr.com/gemeente/schilde

Þ www.schilde.be/nieuwsbrief

  www.schildeschittert.be

18
5 Digitaal leesplezier

10 Natuurplan in kaart

23 Klimaatpremies   
 wijzigen

6  Geef jouw idee 
voor Schilde

18  Stop darmkanker

24  Programma digidak

9  Nieuw buurthuis  
De Vier Wieken

22  Hout het gezond

26  Uit in Schilde 

lokaal dienstencentrum



4

KORTJES

Voor sommige onlinetoepassingen heb 
je je identiteitskaart nodig. Ondervind 
je daarbij problemen? Dan kan het zijn 
dat de software van je eID niet meer 
up-to-date is. Je doet er daarom goed 
aan om die regelmatig bij te werken via 
www.eid.belgium.be.

Op tijd een herinnering of een 
geheugensteuntje nodig voor de 
ophaling van je afval? Geen probleem! 
Installeer de Recycle! App op je 
smartphone en ontvang de avond vóór 
de ophaling een melding. Je vindt er 
ook de openingsuren van de recyclage- 
parken in je buurt én de sorteerregels. 
Handig toch?

De bruine rat komt geregeld voor in 
onze streek. Heeft het knaagdier ook 
de weg gevonden naar jouw huis?  
Tijd om het te bestrijden. Wist je dat je 
ratten kan verjagen met bijvoorbeeld 
de geur van zwarte peper of 
eucalyptus? Rattenklemmen zijn ook 
een goede oplossing. Probeer het 
gebruik van rattenvergif zoveel 
mogelijk te beperken. Heb je te maken 
met een hardnekkig knaagdieren-
probleem? Geef dan een seintje aan 
onze dienst der werken (03 380 14 80). 
Onze rattenvanger helpt je graag 
verder.

Zoek je een zaal voor je feest, 
receptie, vergadering, repetitie …?  
Wij hebben er heel wat voor je in de 
aanbieding. Van kleine tot grote ruimtes. 
En verspreid over alle woonkernen. 
Ontdek het aanbod op www.werf44.
be/zalenverhuur. Of vraag ernaar bij het 
evenementenloket (03 380 16 83).

Het regent en je pannetjes worden nat, 
maar het water loopt gewoon weg? 
Misschien is het plaatsen van een 
regenton wel een goede oplossing 
voor jou. Regenwater is goed voor je 
planten, tuin en het schoonmaken van 
je wagen of fiets. Doe mee aan de 
groepsaankoop regenwatertonnen  
en bestel je ton via  
www.igean.be/regenwatertonnen.

Vrijwilligers  
met een fair hart
Schilde is een FairTrade gemeente. En dat hebben we te 
danken aan de inspanningen van het lokaal bestuur, handelaars 
en niet te vergeten de vele vrijwilligers voor en achter de 
schermen.

Als FairTrade gemeente dragen we op een heel concrete 
manier bij aan een waardig bestaan voor de kleine boer 
in het Zuiden en promoten we de duurzame producent in 
het Noorden. Zo willen we eerlijke handel steunen en onze 
inwoners warm maken voor het verhaal achter Fair Trade en 
lokale producten. Wij gaan voor een eerlijke en duurzame 
consumptie! Hierdoor verminderen we armoede en de 
gevolgen van de klimaatopwarming in het Zuiden. Want de 
kleinschalige boeren in deze warme landen worden hard 
getroffen. En dat is niet fair.

Onze Fair Trade trekkersgroep zet zich onvermoeibaar in.  
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers met een fair hart om deel 
uit te maken van deze enthousiaste groep. Je helpt mee een 
netwerk uitbouwen van geëngageerde scholen, handelaars, 
horecazaken, sportclubs, jeugdverenigingen … Voel je je 
geroepen? En draag je eerlijkheid en duurzaamheid hoog in 
het vaandel? Meld je dan aan. Want veel ideeën liggen klaar 
om van onze wereld een eerlijke(re) wereld te maken.

 dienst vrije tijd en welzijn, Eugeen Dierckxlaan 24,  
03 380 07 47, gros@schilde.be
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Gopress kiosk
Ligt de krant die jij graag leest niet in 
de leeszaal? Lees je graag eens een 
Franse krant of zoek je een artikel 
uit Klasse van 1994? In het online 
krantenarchief van de bib vind je het 
allemaal. Alle kranten en tijdschriften 
overzichtelijk op één plek en alles 
gezien in één klik: dat is Gopress. 
Binnen de muren van de bib lees je 
voortaan alle artikels al de dag van 
publicatie. Dit kan op je eigen toestel 
of op een toestel van de bib.  

Buiten de muren kunnen leden altijd 
en overal kranten- en tijdschriftartikels 
raadplegen vanaf ze twee dagen 
oud zijn. Daarvoor surf je naar de 
website van de bib en meld je je 
aan met je Mijn Bibliotheek-profiel. 
Ook de scholen in onze gemeente 
kunnen zich aanmelden voor deze 
dienst. Zo vinden leerkrachten 
snel en eenvoudig artikels voor 
actualiteitsopdrachten of als 
ondersteunend lesmateriaal.

 schilde.bibliotheek.be

Bieblo voor kinderen

Geen idee wat je kind wil lezen? 
Of vind je het moeilijk om op zoek 
te gaan naar leuke boeken in de 
bibliotheek? Bieblo, de slimme uil, 
helpt jou en je kind op een toffe 
manier. Met dit intuïtief spelletje 
kunnen kinderen tussen 6 en 14 
jaar zelfstandig op zoek gaan naar 
boeken die zij zélf willen lezen. Noem 
het een boekentinder voor kinderen. 
De kinderen vinden een boek aan 
de hand van thema’s die ze zelf leuk 
vinden. Swipe naar rechts als je een 
thema leuk vindt. Niet leuk? Swipe 
naar links. Zodra dit gelukt is, stelt 
Bieblo acht boeken voor die op dat 
moment aanwezig zijn in de bib. Als 
er geen leuk boek tussen zit, kies 
je gewoon voor ‘andere’ en krijg je 
onmiddellijk nieuwe tips. Heb je het 
ideale boek gevonden dat je kind wil 
lezen? Bieblo vertelt zelfs waar het 
staat. Je hoeft alleen maar naar de 
juiste kast te gaan.

  www.bieblo.be/schilde/
bibliotheek-schilde,  
www.bieblo.be/schilde/ 
bibliotheek-‘s-gravenwezel

Mijn Leestipper 
Met Mijn Leestipper weet je altijd 
wat gelezen. Elke maand kun je jouw 
unieke lijst raadplegen op de website 
van de bib door je aan te melden met 
je Mijn Bibliotheek-profiel. Deze tips 
zijn speciaal voor jou geselecteerd 
op basis van je leesvoorkeuren  
en je leenhistoriek. Als je dat wil, 
brengen we je per e-mail op de 
hoogte als er nieuwe tips klaarstaan. 
Benieuwd welke boeken helemaal 
bij jou passen? Ontdek het op Mijn 
Leestipper.

 schilde.bibliotheek.be

De digitale weg naar 
het ideale boek
De bib zit niet stil. Ook in 2023 komt ze weer met heel wat nieuws naar 
buiten. Zo breidt de bib haar dienstverlening uit met enkele digitale 
diensten om jou op weg te helpen naar het ideale boek en de weg 
naar de actualiteit helemaal voor je open te leggen. 



46

SCHILDE SCHITTERT

EEN LEUK IDEE? DIEN HET IN VIA  
WWW.SCHILDESCHITTERT.BE  

OP ‘JOUW IDEE VOOR SCHILDE’!

Van links naar rechts: Eddy De Ridder, Raf Van Gils, Francois Van den Plas, André Vanweddingen
Coverfoto van links naar rechts: Francois Van den Plas, Raf Van Gils, Eddy De Ridder, Selwyn Devroe.
(Ann Bartholomeeussen was helaas niet aanwezig tijdens het fotomoment.)
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Jouw idee voor 
Schilde? 

Wij doen er iets mee.
Schilde, een gemeente die nooit  
stilstaat. Iedere dag maken we  
nieuwe plannen. Van de inrichting 
van een speelplek in de straat tot 
een toekomstvisie voor heel Schilde. 
Samen met jou bouwen we aan 
de toekomst van onze gemeente. 
Op het participatieplatform Schilde 
Schittert bundelen we alle acties 
uit het meerjarenplan maar ook alle 
projecten waarbij we rekenen op de 
hulp van onze inwoners. Dus ook die 
van jou! 

Participatietrajecten, zoals de  
inrichting van het Lodewijk De Vocht-
plein, de aanleg van nieuwe fiets- en 
schoolstraten en het klimaatplan 2030, 
toonden al aan dat het lokaal bestuur 
inzet op participatie en jouw mening 
uiterst belangrijk vindt. Maar we  
willen meer! 

Drop jouw idee  
op schildeschittert.be
Heb je een tof idee voor Schilde? 
Maar vraag je je af: wat doe ik  
hiermee? Vanaf nu kun je je idee kwijt 
op schildeschittert.be. Hiervoor werd 
de pagina ‘Jouw idee voor Schilde’ 

gecreëerd. Jouw inbreng is een 
belangrijke leidraad voor ons beleid. 
Inwoners, verenigingen, organisaties, 
bedrijven … iedereen kan zijn stempel 
drukken. Dit kan gaan over zaken als 
milieu, ondernemen, cultuur, sport, 
verkeersveiligheid …  
Op deze manier willen we ons beleid 
beter afstemmen op jouw noden en 
wensen en willen we onze inwoners 
nog meer betrekken. 

Jouw idee, wat doen  
we ermee?
Alle ideeën krijgen de nodige aandacht. 
De grote én de kleine. De ideeën 
voor vandaag én die voor morgen. 
En daar zorgt onze nieuwe helikopter- 
raad voor. De helikopterraad bestaat 
uit afgevaardigden van de advies-
raden én inwoners. De enthousiaste 
leden van de helikopterraad zijn Ann 
Bartholomeeussen, Eddy De Ridder, 
Selwyn Devroe, Francois Van den 
Plas, Raf Van Gils en André Vanwed-
dingen. Zij beheren ‘Jouw idee voor 
Schilde’ op het platform Schilde Schittert. 
Ze zorgen ervoor dat alle ideeën  
op de juiste plek binnen ons bestuur  
terechtkomen en dat jij feedback 

krijgt over je idee. De helikopterraad 
vormt een brug tussen jou en het 
lokaal bestuur.

Waarom heb je je kandidaat gesteld 
voor de helikopterraad?
Eddy: “Ik ben geboren en getogen  
in Schilde. Ik woon hier al 65 jaar.  
Als betrokken inwoner van onze  
gemeente wil ik een positieve  
bijdrage leveren bij de realisatie van  
het bestuur. Daarom zet ik mij ook 
al jaren in als lid van diverse vereni-
gingen, als BIN-coördinator en als 
Hoplr-ambassadeur. Mijn gemeente 
ligt me nauw aan het hart.”

Ann: “Als strategisch manager in het 
Stedelijk Onderwijs heb ik veel  
ervaring in samenwerken en vormt 
participatie de rode draad in mijn 
dagelijks werk. Mijn motto is: samen 
kunnen én weten we meer.  
Meewerken aan een beleidsstrategie  
voor onze gemeente, geeft me  
veel energie.”

 www.schildeschittert.be, 
helikopterraad@schilde.be

En hoe staat het ondertussen met  
het meerjarenplan van het huidig bestuur? 

Wist je dat er 45 van de 60 acties perfect op schema zijn?  
Dat er 12 acties al volledig klaar zijn, 44 acties lopen en 1 actie is 
stopgezet? Benieuwd welke acties dat zijn? Surf snel nog eens  
naar www.schildeschittert.be/meerjarenplan. 
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Tine: “De geboorte van mijn eerste 
kleinkind Raphael zo’n tien jaar 
geleden. Ik mocht toen mee de 
verloskamer in terwijl mijn dochter 
aan het bevallen was. Wat het nog 
specialer maakte, was dat mijn 
andere dochter de vroedvrouw 
was. Een warmer welkom voor 
Raphael kon niet.” 

Jozef: “Goh, er zijn er zo veel (lacht). 
Als ik er een moet kiezen, dan is 
het de ontmoeting met mijn eerste 
vrouw. Ik leerde haar kennen in 1974 
toen we onderweg waren naar 
Tirol voor een skireis met andere 
jongvolwassenen. De vonk sloeg 
meteen over.”

Sharona: “Ik zou graag nog eens 
met mijn vader op vakantie zijn 
in Spanje. Vroeger gingen we 
altijd naar Alicante, maar hij is 
ondertussen helaas overleden.  
Het zou fijn zijn om nog eens 
samen met hem op deze  
prachtige plek te zijn.”

Straatbabbel
Welk moment zou je graag willen herbeleven?

73 Zoveel aanvragen voor het advies van een tuinranger 
mochten we al ontvangen sinds de oproep in ons vorige 
infomagazine. Jullie zijn duidelijk benieuwd naar wat er 
mogelijk is in jullie tuin. En ook hoe egels, salamanders of 
pimpelmeesjes naar jouw tuin kijken. Tuinrangers Ann, Nikki, 
Guy, Katrijn en Kenneth zullen zich de volgende maanden 
uitleven in tientallen tuinen. Met hun advies toveren ze jouw 
tuin om tot een klimaatbestendig paradijsje dat bruist  
van het leven. Een ‘bij’zondere dankjewel!
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Wonen is veel meer dan bakstenen 
huizen. Het is ook buurten maken, 
een plaats creëren waar mensen 
samenleven en elkaar kennen. Een 
buurthuis geeft hiertoe alle kansen. 
Daarom toveren we vanaf 1 januari  
het dienstencentrum Molenerf om  
tot ‘Buurthuis De Vier Wieken’. 

Buurthuis De Vier Wieken wordt 
een plek van ontmoeting, noem 
het maar een sociale hotspot voor 
omwonenden, waar het heerlijk 
vertoeven is en jong en oud welkom 
zijn. Bewoners uit de ruime buurt 
vinden hier voortaan een gezellige 
plek om samen te zijn. Lekker lunchen 
voor een betaalbare prijs, een kaart- 
of spelletjesnamiddag, een koffieklets 
of gewoon de krant lezen: het kan 
allemaal in buurthuis De Vier Wieken. 

Er staan ook regelmatig leuke  
activiteiten op de planning.  
Neem zeker een kijkje in de  
vrijetijdsbrochure op pagina 34. 

Mogen we jou binnenkort 
verwachten? 

Buurthuis De Vier Wieken wordt 
ook een ontmoetingsplaats voor 
mantelzorgers. In het Mantelzorgcafé 
kunnen zij op vaste momenten hun 
verhaal doen, tips uitwisselen of 
gewoon even ontspannen. Het eerste 
café vindt plaats op vrijdag 3 maart 
om 14 uur.

Een aantal openbare diensten zullen 
er voortaan ook hun intrek nemen. 
Zo verhuist het Rap op Stap-kantoor, 
het reisbemiddelingskantoor voor 
mensen met een beperkt budget, 
van het sociaal huis naar het nieuwe 
buurthuis. Zoek je een leuke uitstap, 
een vakantie of wil je zomaar eens 
weg in het weekend? Spring dan 
eens binnen op donderdag tussen  
9 en 11.30 uur. 

Ook het vrijwilligerspunt vind je 
vanaf 1 januari in De Vier Wieken, 
en dus niet langer in de bib. Wil 
je graag vrijwilligerswerk doen of 
zoek je als vereniging of organisatie 
een helpende hand? Dan ben je 
bij Marijke van het vrijwilligerspunt 
aan het goede adres. Marijke gaat 

samen met jou op zoek naar de juiste 
match. Je kunt bij haar terecht elke 
donderdag van 9 tot 11.30 uur.
Wij kijken er alvast naar uit.

lokaal dienstencentrum

THUIS IN SCHILDE

Buurthuis De Vier Wieken:  
een plek van ontmoeting

Ben je benieuwd naar wat er allemaal te beleven valt? 
Wil je nieuwe mensen ontmoeten? Je buurt beter leren kennen? Of gewoon de sfeer opsnuiven?  
Kom dan zeker naar het grote openingsfeest op zaterdag 21 januari tussen 14 en 17 uur en maak 

kennis met je nieuwe buurthuis. Iedereen is welkom!

Buurthuis De Vier Wieken
Molenstraat 70, Schilde
03 312 84 80
buurthuisdevierwieken@schilde.be
Ma 11.30 - 17u / Di 9.30 - 17u
Woe 9.30 - 17u / Do 9.30 - 17u
Vrij 9.30 - 17u / Zat 13.30 - 16.30u

Rap op Stap
Molenstraat 70, Schilde
03 312 84 80
rapopstap@schilde.be
Do 9 - 11.30u

Vrijwilligerspunt
Molenstraat 70, Schilde
0489 22 68 45
vrijwilligers@schilde.be
Do 9 - 11.30u
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Schildense natuur 
op de kaart
Natuurplan bundelt alle kleine  
en grote natuurprojecten
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BELEID IN BEELD

Schildense natuur 
op de kaart
Natuurplan bundelt alle kleine  
en grote natuurprojecten

Waar je ook bent in Schilde: de natuur 
loert hier altijd om de hoek. Misschien 
geniet je volop van een wandeling door 
de Putse Heide of ga je graag fietsen 
langs de Antitankgracht. Of misschien 
draag je zelf wel je groene steentje bij 
door bijvoorbeeld je eigen tuin te laten 
floreren met het advies van één van 
onze tuinrangers. De aanwezigheid van 
natuur draagt niet alleen bij aan ons 
welzijn, ook dieren varen er wel bij als 
ze kunnen rekenen op een veilige en 
voldoende grote habitat. Bovendien 
is een verdere vergroening van onze 
gemeente cruciaal om ons te wapenen 
tegen het veranderende klimaat en 
om onze kwetsbare biodiversiteit te 
beschermen. Het lokaal bestuur doet er 
alles aan om in te zetten op een groene 
gemeente. Daarom werd er de voorbije 
maanden een natuurplan opgesteld dat 
deel uitmaakt van het klimaatplan 2030.

Dit plan vormt een concrete leidraad 
waarmee het bestuur heel gericht aan 
de slag gaat om de bestaande natuur te 
beschermen. De komende jaren staan 
er dan ook heel wat – kleine, grote en 
zelfs ambitieuze – natuurprojecten op 
stapel. Wat volgt is een samenvatting 
van de belangrijkste acties en 
doelstellingen. ‘Schildense natuur: op 
de kaart’ beschrijft beknopt hoe we 
Schilde willen vergroenen en wat je 
daaraan zelf kunt doen.
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BELEID IN BEELD

Zet je groene bril op 
In het natuurplan bekijken we de ruimte met 
een groene bril. We kijken naar parken, bossen, 
natuurgebieden en naar het landschap. Maar ook 
naar bermen, laanbomen en bloemenweides. 

De natuur trekt zich niets aan van eigendomsgrenzen. 
Een tuin, een schoolspeelplaats of de groene buffer 
rond een bedrijf maken bijvoorbeeld evengoed 
deel uit van het natuurplan dat we in Schilde willen 
uitbouwen.

Een plan in laagjes
Schilde heeft natuur nodig. Want dat houdt onze 
gemeente leefbaar, zowel voor ons, als voor planten en 
dieren. Daarom heeft het lokaal bestuur een plan: het 
natuurplan. Met daarin voor elk wat wils. Het natuur- 
plan bekijkt de verschillende vormen natuur. Het is een 
plan in laagjes:

Dicht bij de dorpskernen vind je klein groen, zoals 
bomen, plantsoenen, een speelterreintje, je tuin … In de 
dorpskernen blijft de leefkwaliteit centraal staan, door 
meer bomen aan te planten en het maaibeheer van de 
bermen en plantsoenen aan te passen. 

Je maakt een stap naar meer natuur, de woonparken. 
Zo kun je op wandelafstand van je huis naar een park 
zoals het Schildehof, het geboortebos aan De Kaak of 
de private kasteeldomeinen (al dan niet toegankelijk). 
Hier zetten we in op het versterken van de verbindingen 
tussen de natuurgebieden via de beken, de laanbomen 
en de bermen. 

Ten slotte spring je naar de grote natuur- en 
bosgebieden zoals De Haar, de Putse Heide of het 
Drijhoeksbos. Hier kun je vanalles beleven en vind je 
veel bos en wilde natuur. En dat moet behouden blijven.

Iedereen moet kunnen genieten van de bosgebieden. 
Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van het 
bestaande wandel- en fietsnetwerk. Sommige 
gebieden blijven ontoegankelijk om de flora en fauna 
voldoende rust te gunnen.

Geen eilanden,  
maar een netwerk
De natuur- en bosgebieden mogen zich niet 
beperken tot geïsoleerde eilanden. Om goed te 
kunnen functioneren heeft het groen samenhang 
nodig. Zoals jij wandelt en fietst van bos naar bos 
door de natuurverwervingsgebieden, fladdert 
een mus van struik naar struik.

Het bos in de tuinen zorgt voor het verbinden van 
de natuur- en bosgebieden. Ook de bermen en 
laanbomen in de woonparken worden ingezet 
om bos- en natuurgebieden te verbinden. Door 
bermen minder te maaien, bloembollen aan te 
planten en de bladeren te laten liggen, verhogen 
we de biodiversiteit.

De ideale natuur bestaat daarom uit een netwerk 
van grote en kleine oppervlaktes die gespreid en 
met elkaar verbonden zijn. Schakel jouw (gevel)
tuin mee in dat netwerk in.

In Schildehof dook vorig jaar de allereerste 
korstzwam in België op. En hij is er nog 
steeds. Dit is een indicator voor een 
gezonde luchtkwaliteit. Hij is moeilijk waar 
te nemen omdat hij niet tot de categorie 
‘kabouterhuisjes’ behoort, die door iedereen 
gezocht wordt.
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De Pont herbergt een schat aan biodiversiteit.  
Grazers, zoals Galloway-runderen, helpen het 
gebied beheren. Heb jij ze al gezien?

Oelegem

Albertkanaal

Antitankgracht

Schilde

Sint-Job-in-’t-Goor

‘s-Gravenwezel

  Dorpskern 

  Woonpark

  Landbouw

  Heide

  Park, bos of natuurgebied

  Waterlopen

  Antitankgracht

 Pad 

 Vleermuis

 Otter

 Hazelworm

 Hagedis

        Dorpskern

        Fort

Het natuurplan is een actie uit het  
meerjarenplan. Meer lees je op  
www.schildeschittert.be/meerjarenplan.



Albertkanaal

Antitankgracht

Sint-Job-in-’t-Goor

‘s-Gravenwezel
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Je eigen lapje groen
Aha, jij hebt het zelf voor het 
zeggen over een stukje groen? 
Maak van je tuin een natuurlijke 
plek waarin ook vogels, vlinders, 
hommels en egels welkom zijn. 
Kies voor planten die aangepast 
zijn aan de grond en de 
hoeveelheid zon. Laat hier en daar 
de natuur vanzelf komen. Maai 
een stukje gazon minder vaak, zodat er bloemen in verschijnen. 
En gebruik zeker geen pesticiden, want dat zijn giffen die de 
bodem en het water vervuilen en huisdieren en kleine kinderen 
ziek kunnen maken.

Tips nodig? Boek het advies van één van onze tuinrangers op 
www.tuinrangers.be of grasduin eens in de online catalogus  
van Natuurbuur op www.schilde.be/natuurbuur.

Geen tuin? Maak je terras of vensterbank groener.

Vleermuizen op hotel
In Vlaanderen is de omgeving langs 
de Antitankgracht een hotspot 
voor vleermuizen. We moeten 
deze kwetsbare én beschermde 
dieren koesteren. Daarom richten 
we bijkomende bunkers in zodat 
vleermuizen er kunnen overwinteren  
en schuilen. We passen in de toekomst 
ook de verlichting van de kruisende 
wegen aan, zoals bijvoorbeeld de Turnhoutsebaan, 
zodat vleermuizen minder hinder ondervinden. De baan 
vormt als het ware een barrière voor deze dieren. 

Wil je deze gevleugelde zoogdieren eens graag 
ontmoeten? Dat kan tijdens de Nacht van de Vleermuis in 
De Pont. Kijk regelmatig eens naar www.natuurpunt.be 
en boek je wandeling.

Iedereen wil natuur in de buurt. Net daarom  
heeft Schilde een plan: het natuurplan.  
Met daarin voor elk wat wils. En het mooie is:  
je kunt meewerken om het waar te maken.  
Samen met lokaal bestuur Schilde, het Regionaal 
Landschap de Voorkempen en de Vlaamse over-
heid kunnen bedrijven, scholen, verenigingen en 
alle inwoners, Schilde een stukje meer natuur geven.

• Vergroen je huis of je tuin.
• Maak de speelplaats van de school wat groener 

door ze een stukje te ontharden.
• Plant groen op de parking van je bedrijf.
• Geef het lokaal van je vereniging een groendak.
• Spaar die boom of struik als je gaat (ver)bouwen.
•  …

Maak jij het mee waar?
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BELEID IN BEELD

Plant een geveltuintje aan
Het verwelkomt je elke keer als je thuiskomt. 
Je vrolijkt er je straat mee op en je maakt de 
mussen gelukkig. Zij huppen van struik naar 
struik om voedsel te vinden. Hun vrolijke 
getjilp krijg je er gratis bij. Je geveltuintje 
brengt een mini-stukje natuur in onze dorpen. 
Geef het de beste kans op slagen door de 
juiste planten te kiezen. Meer tips over hoe je 
een geveltuintje aanlegt en wat wel en niet 
mag, lees je op www.schilde.be/geveltuinen.

Verhard minimaal
Tegen 2030 willen we 10000 m² 
ontharden in onze gemeente, waarvan 
minstens 500 m² op openbare plaatsen. 
Dit kan door straten verkeersluw in te 
richten met groene asverschuivingen 
op de weg of pleinen te voorzien van 
meer groenelementen. Vervang zelf de 
verharding in je voortuin door grassen en 
streekeigen planten. Op deze manier krijgt 
het water de mogelijkheid in de bodem 
te sijpelen bij overvloedige neerslag en is 
er minder kans op wateroverlast.

Bloembollen tussen de 
bomen
In december werden bloembollen 
geplant tussen de bomen in een deel van 
de Bellevuedreef en in de rotonde aan de 
ingang van Schildehof. Een proefproject 
dat deel uitmaakt van het natuurplan. Een 
belangrijk doel is het verbinden van de 
groene gebieden in onze gemeente. Dit 
is namelijk de eenvoudigste manier om 
snel de biodiversiteit te verbeteren. Door 
de bermen in jouw straat duurzaam en 
natuurlijk te beheren, kunnen deze zo’n 
groene natuurverbinding worden. Het 
aanplanten van bloembollen is hiervoor 
de eerste stap.
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Kerstboom  
de deur uit? 
Als de feestdagen voorbij zijn, dan kan de 
kerstboom ook weer de deur uit. Je ‘echte 
kerstboom’ moet je niet zelf wegbrengen.  
Zet hem zonder pot of versiering buiten op 
maandag 9 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 compostafval. 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.

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

Scholenbeurs:  
naar het secundair! 
Alle secundaire scholen en scholengemeenschappen uit de regio 
zakken opnieuw af naar Werf 44 in Schilde. En dit op donderdag  
9 februari van 17.30 tot 20 uur. Met de scholenbeurs willen we ouders 
en leerlingen ondersteunen bij de studiekeuze voor het secundair 
onderwijs. Samen met je zoon of dochter kun je kennismaken met  
de scholen uit Schilde en andere gemeentes uit de omgeving.  
Op deze beurs krijg je de kans het studieaanbod en de  
werking van deze scholen te ontdekken en vragen te stellen.  
Na deze eerste ontmoeting kun je de scholen van je voorkeur 
bezoeken tijdens de opendeurdagen. Alle leerlingen  
van het vijfde en zesde leerjaar en hun ouders zijn welkom.

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

Kapwerken langs Antitankgracht 
De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) voert tijdens de wintermaanden 
kapwerken uit langs de Antitankgracht tussen de Sint Jobsteenweg in 
Schilde en de Zandstraat in Brecht.

Er wordt gewerkt volgens het principe ‘hakhoutbeheer met overstaan-
ders’. De bomen en struiken worden tien tot twintig cm boven de grond 
afgezaagd zodat ze weer kunnen uitgroeien tot een jong, dicht vitaal 
groenscherm. Om de twintig meter blijft een gezonde boom staan.  
Dit lijkt drastisch, maar is van korte duur. In het voorjaar komen er 
namelijk nieuwe scheuten uit de stompen tevoorschijn. Binnen  
enkel jaren staat er een meer gesloten groenscherm dan vroeger. 

Hakhoutbeheer is een repetitief onderhoudswerk: om de negen tot 
vijftien jaar worden de houtkanten afgezaagd. Zo worden ze verjongd 
en krijgt de Antitankgracht meer licht. Dat is belangrijk voor het herstel 
van waterplanten en insecten. Met deze maatregelen voert de VMM 
het landschapsbeheerplan voor deze beschermde waterloop uit.



Vraag  online 
je voorlopig rijbewijs aan.

Voor meer informatie, bezoek onze website  : 
https://mobilit.belgium.be

Of scan deze QR code : 

  
De applicatie  BelDrive zal beschikbaar zijn midden oktober 2022.

www.mobilit.belgium.beMOBILITÉ ET TRANSPORTS
SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL

www.mobilit.belgium.beMOBILITEIT EN VERVOER
FEDERALE OVERHEIDSDIENST
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Je wilt je amuseren, ervaring opdoen en een centje 
bijverdienen? Dan is animator worden zeker iets voor 
jou! Als animator zorg je voor een toffe vakantie voor 
kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Dat doe je door leuke 
spelletjes te bedenken, knutselworkshops op te 
zetten of soms gewoon eens te luisteren naar hun 
fantasierijke verhalen. Animator zijn is niet alleen leuk 
werk, je krijgt er een vrijwilligersvergoeding én een 
hele vriendengroep bij. Je kunt animator worden 
vanaf je 16e of hulpanimator al vanaf je 14 jaar. 
Voor de speelpleinen tijdens de krokus- en 
paasvakantie zijn we nog op zoek naar helpende 
handen. Heb je tonnen ervaring in pakweg de 
jeugdbeweging? Of gewoon een hoop goesting om 
te werken met kinderen? Word dan animator!

 03 380 07 47, vakantie@schilde.be,  
www.schilde.be/word-animator.

Animatoren gezocht!

Geslaagd voor je theoretisch 
examen? Proficiat! Je kunt nu een 
voorlopig rijbewijs aanvragen.

Een voorlopig rijbewijs Model 18 
(zonder begeleider, 18 maanden 
geldig) kan vanaf nu online 
aangevraagd worden via BelDrive. 
Wie online een aanvraag doet, 
moet voortaan nog maar één keer 
naar het gemeentehuis komen om 
het voorlopig rijbewijs persoonlijk 
af te halen. Een visuele controle is 
immers noodzakelijk. Vergeet zeker 
niet de originele documenten, 

die je nodig hebt bij de aanvraag, 
mee te brengen. De prijs voor 
een voorlopig rijbewijs bedraagt 
20 euro. Momenteel kan alleen 
een voorlopig rijbewijs Model 
18 online aangevraagd worden. 
In de komende jaren zullen alle 
rijbewijsaanvragen in de applicatie 
worden opgenomen zodat alle 
inwoners er gebruik van kunnen 
maken.

Wat heb je nodig om online je 
voorlopig rijbewijs Model 18 aan te 
vragen?

> een verbinding via je eID of itsme

> het attest van slagen voor je 
theorie-examen categorie B

> het bekwaamheidsattest (20 uur) 
afgegeven door een rijschool

Je neemt best een foto van deze 
documenten of scan deze in voordat 
je BelDrive start.

  www.schilde.be/voorlopig-
rijbewijs-aanvragen

Vraag vanaf nu je voorlopig 
rijbewijs online aan via 
BelDrive
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1 op de 20 mensen krijgt darm- 
kanker in België. Dat is veel te 
veel. Door je systematisch te  
laten controleren, kan dat cijfer 
drastisch omlaag. In 2020, liet  
56,5% van de inwoners van Schilde 
zich screenen. Dit betekent dat 
bijna 1 op 2 van alle mannen en 
vrouwen in de doelgroep zich  
niet preventief laat onderzoeken.  
Als gezonde gemeente vroegen  
we aan maagdarmspecialist  
Dr. Luc Colemont om enkele 
misverstanden de wereld uit te 
helpen. Op vrijdag 3 maart komt 
deze veelgevraagde spreker in 
binnen- en buitenland en auteur 
van meerdere boeken en pod-
casts, spreken in Werf 44.  
Wij wilden graag weten wat  
hem zo drijft.

Op borstkanker na is darmkanker de 
meest voorkomende kankersoort 
bij vrouwen. Ook bij mannen staat 
darmkanker op de derde plaats, na 
prostaat- en longkanker. Toch hoor 
je er veel minder over. Dokter Luc 
Colemont was 28 jaar maagdarm- 
specialist aan het Sint-Vincentius- 
ziekenhuis in Antwerpen en is sinds 
2016 fulltime werkzaam voor de  
vzw Stop Darmkanker, heeft een 
vermoeden hoe dat komt. “Er is  
nog steeds een bepaalde gêne  
omdat het over je darmen gaat,  
over je stoelgang en inwendige 
darmonderzoeken. Dat is geen  
hip gespreksonderwerp.  
Jammer, want door darmkanker  
bespreekbaar te maken, kun je 
mensen veel onheil besparen.  
Mijn motto: kennis delen,  
kan levens redden.”

“Hoe meer mensen  
zich laten screenen,  
hoe meer leed we  
kunnen voorkomen.”
Dokter Luc Colemont brengt de  
grote boodschap: Doe.De.Test

WEEK TEGEN DARMKANKER 1 TOT 7 MAART
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“Hoe vroeger je erbij 
bent, hoe beter.”

Hoe probeer je de darmkanker- 
cijfers omlaag te krijgen?
“Vooral door mensen te informeren. En 
door vijftigplussers aan te sporen om 
de zogenoemde iFOB-test te doen: 
je prikt een paar keer met een soort 
wattenstokje in je ontlasting, stopt die 
in het bijgeleverde buisje en stuurt 
het met een enveloppe naar het labo. 
Poepsimpel. Zo kan heel makkelijk 
worden gecheckt of er in je ontlasting 
bloedspoortjes zitten die je met het 
blote oog niet ziet. Is dat het geval, dan 
is het aangewezen een coloscopie 
of inwendig darmonderzoek te laten 
uitvoeren.”

Van welke klachten heb je last als je 
darmkanker hebt?
“Dat is het verraderlijke: darmkanker is 
een ‘silent killer’. Tegen de tijd dat je 
klachten hebt, is de ziekte vaak al in 
een gevorderd stadium. Bovendien 
zijn het vaak ook nog klachten waarbij 
men niet meteen aan darmkanker 
denkt. Daarom is de iFOB-test zo be-
langrijk. En daarom juich ik ook toe dat 
de Vlaamse overheid sinds 2013 een 
bevolkingsonderzoek naar darmkank-
er doet bij vijftigplussers, waarbij die  

gratis test ook gebruikt wordt.  
Gemeente Schilde was hierin zelfs 
voorloper en nam tussen 2009 en 2011 
al deel aan het pilootproject voor het 
bevolkingsonderzoek.”

Je voert een echte strijd tegen 
darmkanker. Hoe is dat ontstaan?
“Ik gaf al jaren voordrachten aan art-
sen, verpleegkundigen en het brede 
publiek. Maar het viel me op dat er 
op grote schaal niets gebeurde en 
dat de maand maart, internationale 
maand tegen darmkanker, elk jaar 
geruisloos voorbij ging. Dus vond ik 
dat ik iets moest ondernemen. En voor 
ik het wist was er in 2010 een ‘Stop 
Darmkanker-logo’, een eigen website 
en een eerste boekje. We zitten op 
Facebook, Twitter, Instagram, Linkedln 
en andere sociale netwerken. We 
voerden enorm veel actie, kregen 
regelmatig aandacht van de pers en 
ondertussen hebben we meer dan 
130.000 volgers op Facebook.  

Sinds ik in 2015 het ziekenhuis verliet, 
gaf ik meer dan 600 lezingen.”

Waar komt je gedrevenheid  
vandaan?
“Ik zag te veel leed dat door darm-
kanker veroorzaakt wordt. Ik hoop met 
onze vzw Stop Darmkanker iets bij te 
dragen, mensen aan te sporen om 
zich te laten onderzoeken. Het is niet 
altijd gemakkelijk. Maar als het werkt, 
al is het maar voor één persoon, dan 
hebben we het ervoor over. En dat is 
waarvoor ik het blijf doen.”

 www.stopdarmkanker.be
  www.stichtingtegenkanker.be

Rondneuzen in reuze dikkedarm
Tijdens de week tegen darmkanker van 2 tot 5 maart staat er een reuzengrote dikke darm op het plein aan 
het gemeentehuis. Dit gigantische didactisch materiaal staat er om ‘de grote boodschap’ kracht bij te zetten 
tijdens onze preventiecampagne rond darmkanker. Een bezoek meer dan waard.

Wil je meer weten?
Kom dan naar de lezing  
of liever het optreden van  
Dr. Luc Colemont op vrijdag 3 
maart om 20 uur in Werf 44.  
En wees gerust, er zal ook 
gelachen worden.  
Schrijf je in via  
www.werf44.be/programma.
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Een reep of repel kennen we als een 
oudere uitdrukking voor een smal en 
langer stuk stof, maar refereert hier 
naar een lange, smalle strook land. In 
de meeste gevallen zijn dit de enkele 
meters berm tussen een karrenspoor 
en de gracht of greppel, de kleine 
beek of een loop. In een tijd dat de 
wegen bijna niet verhard waren en 
het grondwater ook veel hoger stond, 
overstroomden deze regelmatig. 
Zeker in de winterperiode en aan het 
begin van de lente. De nodige meters 
grond tussen de weg en de gracht 
zorgden er dan voor dat de weg min 
of meer droog bleef. Soms werden 
bomen aangeplant, zoals wilgen of 
elzen, als het een nat gebied betrof. 
Aan onze Reep ligt de Moerloop en 
een van de drie kwelwaters (bronnen) 
van de Lindenloop. In deze vruchtbare 
omgeving stonden dan ook altijd al 
boerderijen. Archeologisch onderzoek 
in 2019 bracht zelfs de restanten 
van een 15e eeuwse hoeve aan de 
oppervlakte.

Door de voortdurende aanwezigheid 
van water, waren deze repen zeer 

vruchtbaar en groeide er veel mals 
gras met hoge voedingswaarden. 
Daar werd volop gebruik van gemaakt 
door de boeren. Dat leidde wel eens 
tot conflicten met de eigenaars van 
deze repen. Vaak waren deze repen 
eigendom van de gemeente of, voor 
1800, de Heer van het dorp of de 
parochie. Evengoed kon dat een boer 
of een andere grondeigenaar zijn. Als 
de eigenaars hun repen of stukken 
grasland niet zelf nodig hadden, 
werden deze verpacht tegen een 
huurprijs, cijns genoemd. 

Zo bezit het parochiearchief van Sint-
Guibertus nog oude cijnsboeken, 
waarin netjes werd opgeschreven 
wie welke reep mocht gebruiken. 
Deze cijnsboeken werden nog 
gebruikt tot het einde van de 19e 
eeuw. De pachters waren vaak kleine 
keuterboertjes die hier hun enkele 
schapen of geiten lieten grazen. Het 
gras werd gesneden of gemaaid 
als konijnenvoer. De buurtbewoners 
wisten heel goed wie wel en geen 
rechten had op het gebruik van 
een reep. Wat niet belette dat er 

vaak ’s nachts gras werd ‘gestolen’. 
Dit verklaart de schrale gronden en 
de bijhorende armoede van onze 
inwoners destijds.

Een andere toepassing van een reep 
vinden we op de Lemmekensbaan, 
een lange zandweg op de grens 
met Schilde en Halle. Deze weg, 
die eigenlijk de Lammekesbaan zou 
moeten heten, was een onderdeel 
van de oude veeweg tussen Lier en  
’s-Hertogenbosch. Vanop de 
veemarkt in Lier vertrokken boeren 
met hun vee. Onderweg moesten 
de dieren eten en drinken maar de 
dorpen zagen deze karavanen niet 
graag passeren vanwege hun slijk, 
modder en mest die ze achterlieten. 
De gemeentes maakten daarom 
omwegen rond de dorpen en boden 
het gebruik van de repen langs die 
wegen gratis aan. Zo verbonden de 
Bredabaan/Den Heuvel, de Goorstraat, 
de Lemmekesbaan en de Waterstraat 
Lier met Brecht, Hoogstraten en Breda.
En zo weet je ook meteen waarom 
er daar in een uithoek ooit een 
Bredabaan lag.   

Achter het Picardiëbos  
en als zijstraatje van de 
Oudebaan vinden we  
De Reep. Een wat  
ongewone straatnaam  
die echter wel een  
logische verklaring heeft. 

‘t verhaal van

Door Patrick Anthoni,  
Heemkundige Kring Scilla

De Reep
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In februari is het weer zover. 
Tournée Minérale! Ben je klaar voor 
28 dagen zonder alcohol? Zo geef 
 jij je lichaam tijd om te recupereren.  
En dat voel je. Je krijgt meer energie 
en slaapt vaster.  
Lees alles over de campagne op  
www.tourneeminerale.be  
en ga de uitdaging aan.

Lokaal bestuur Schilde werd door 
VLAIO erkend als STEM-academie 
dankzij haar aanbod. STEM staat 
voor Science, Technology, 
Engineering en Mathematics. De 
STEM-academie Schilde 
organiseert workshops en biedt 
kampen aan tijdens de 
schoolvakanties, dit in 
samenwerking met CoderDojo 
Schilde en de bib. Tijdens de 
workshops met wetenschappelijke 
experimenten en eenvoudige 
programmeer- en creëerprojecten, 
worden kinderen geprikkeld om met 
STEM aan de slag te gaan. Er zijn ook 
activiteiten voor jongeren, 
verenigingen en gezinnen. 
Interesse? Surf naar schilde.be/STEM-
academie voor meer informatie en 
het programma.

Wil je op de hoogte blijven van het 
reilen en zeilen in onze gemeente? 
Schrijf je in op onze nieuwsbrief!  
Je ontdekt er updates over wegen-
werken, promo voor evenementen, 
vacatures, nuttige info … Onze 
nieuwsbrief valt tweewekelijks bij 
2540 abonnees in de mailbox.  
Straks ook in de jouwe? Schrijf je in 
op www.schilde.be/nieuwsbrief.  
Of scan deze QR-code.

Meer nieuws: www.schilde.be/
actueel
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Licht voor de 
Wereld 
Blind zijn in een arm land als Tanzania vermindert iemands kansen 
enorm en in veel gevallen is er geen hoop voor de toekomst. Een 
blind kind blijft volledig afhankelijk én dat in een samenleving waar 
iedereen zijn steentje moet bijdragen om te overleven. Zonder 
hulp zijn deze kinderen hun hele leven lang een last voor de 
familie en de gemeenschap.

Licht voor de Wereld, een Belgische erkende ngo, doorbreekt  
met de steun van de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelings- 
samenwerking (GROS) van Schilde deze vicieuze cirkel. Ze bieden 
medische hulp voor kinderen met oogproblemen zodat ze naar 
school kunnen blijven gaan. Samen met het partneroogziekenhuis 
Saint Francis (SFRH) voert Licht voor de Wereld schoolscreenings 
uit om kinderen met oogproblemen tijdig op te sporen. 
Hoofdarts, Dr. Aza Lyimo, richtte een scholenprogramma op 
waarbij hij en zijn team scholen bezoeken om kinderen de nodige 
zorg te geven of hen door te verwijzen naar de kinderafdeling 
van gespecialiseerde oogziekenhuizen. Ook de leraren krijgen 
een opleiding. Zo kunnen zij zelf blijven screenen en erop toezien 
dat elke leerling de voorgeschreven behandeling volgt. Kinderen 
waarbij een blijvende visuele beperking wordt vastgesteld, 
worden opgenomen in het inclusief onderwijsprogramma.  
Dit betekent dat kinderen met een handicap en kinderen zonder 
handicap, samen op de schoolbanken zitten. Extra ondersteuning 
wordt voorzien door rondreizende leraren die zorgen voor 
medische, technische en pedagogische opvolging. Zo krijgen 
deze kinderen een kans op goed onderwijs én een toekomst. 

GROS Schilde ondersteunt dit project sinds de opstart in 2018.  
Zo worden er regelmatig acties georganiseerd in onze  
gemeente ten voordele van Licht voor de Wereld.

 lightfortheworld.be, grosschilde.be,  
0476 23 93 18, gros@schilde.be
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Verwarmen op hout:  
zo pak je het slim aan

TIP 1:  Vermijd een 
open haard of 
houtkachel

Houtverbranding is de grootste 
bron van fijn stof en roet. Dit is 
ongezond voor jezelf (binnenshuis) 
maar ook voor je buren (rook via 
de schouw). Zeker waar we dichter 
bij elkaar wonen, kan dit hinderlijk 
zijn. Want kachels en open haarden 
zorgen voor veel rook. Vermijd 
dus houtverbranding, ook als 
bijverwarming of voor de sfeer. 
Kies voor een milieuvriendelijke 
en toekomstbestendige manier 
om je huis te verwarmen, zoals 
bijvoorbeeld een warmtepomp. 

TIP 2:  Zorg voor goed 
onderhoud en controle 
van je schouw en 
toestel

Heb je toch een open haard 
of kachel, zorg dan voor een 
goed onderhoud en controle 
van je schouw en toestel. Laat je 
schouw jaarlijks reinigen door een 
schouwveger. Dit zorgt voor een 
goede schouwtrek en verhindert 
schouwbrand. 

TIP 3:  Gebruik enkel 
droog onbehandeld 
hout

Vuur maken is enkel toegelaten met 
droog en onbehandeld hout. Gebruik 
ook enkel droge takjes of natuurlijke 
aanmaakblokjes om het vuur aan te 
maken. Gebruik geen kranten, karton 
of paraffineblokjes. Laat je hout 
minstens twee jaar drogen op een 
droge plaats. Vermijd harshoudend 
hout (zoals naaldhout), nat hout en 
vuil hout. Om aan hout te geraken, 
kap je zeker geen gezonde bomen.

TIP 4: Maak het 
vuur aan via de 
omgekeerde (of 
Zwitserse) methode

De Zwitserse methode zorgt voor 
minder rook tijdens het aanmaken 
van het vuur. Maak hiervoor een toren 
met onderaan dikke blokken, dunner 
hout er bovenop en eindig met 
natuurlijke aanmaakblokjes of droge 
takjes. Steek vervolgens het vuur van 
bovenaf aan. Het lijkt onlogisch, maar 
het is niettemin de beste methode. 

TIP 5: Check de kleur 
van de rook
Witte of onzichtbare rook 

wijst op een goede verbranding. 
Donkere rook is een alarmsignaal 
en zorgt voor grote hoeveelheden 

schadelijke stoffen in de lucht. 
Donkere rook is een signaal dat 
de brandstof niet goed is, of het 
toestel niet goed werkt of niet goed 
onderhouden is.

TIP 6:  Strooi de assen 
niet in de tuin
As van hout bevat altijd 

schadelijke stoffen, zoals dioxines. 
Planten halen die via hun wortels uit 
de bodem en slaan ze op. De assen 
maken groenten in je tuin ongezond, 
zijn ongezond voor huisdieren en 
vervuilen het grondwater. Laat de as 
van je kachel of open haard buiten 
in een afgesloten, onbrandbare 
container afkoelen en geef dit afval 
mee met het restafval.

TIP 7: Stook niet 
op windstille en 
smogdagen

Verbrand geen hout op dagen 
met een slechte luchtkwaliteit. 
Sfeerverwarming met hout is dan 
af te raden. Ook op mistige en 
windstille dagen verbrand je beter 
geen hout. De rook blijft dan langer 
hangen. Dit kan schadelijk zijn voor 
jouw gezondheid en die van je 
omgeving.

 Nog meer tips op  
www.schilde.be/hout-het-gezond

Hout  
het gezond 

> Sophie van het 
EnergieK woonloket 
maakt je wegwijs  
in je renovatie

Door de energiecrisis schakelen veel mensen 
terug over op verwarmen met hout. Maar wist je 

dat een houtkachel of haard de lucht ongezond 
maakt in je huis en errond? Open haarden en hout-

kachels zijn niet zo onschuldig als je misschien denkt.  
Als je hout verbrandt, komen er veel schadelijke stoffen 

vrij zoals fijn stof en roet. Dit maakt de lucht in en rond je huis 
ongezond. Vermijd houtstook daarom zo veel mogelijk.  

Stook je toch, hou het dan gezond. 
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Wie duurzaam renoveert, kan 
rekenen op extra steun van Fluvius, 
Wonen-Vlaanderen of het Vlaams 
Energie- en Klimaatagentschap 
(VEKA). Als inwoner van onze 
gemeente geniet je sinds  
1 september 2021 van heel wat extra 
klimaatpremies. Deze premies namen 
een vliegende start en kenden 
sindsdien een groot succes. Er zijn 
ondertussen meer dan honderd 
aanvragen ingediend. Zo zijn er 
extra premies voor zonnepanelen, 
een thuisbatterij, de aanleg van 
een groendak, de opmaak van een 
EPC-label bij een verbouwing, een 
hemelwaterput met pompinstallatie 
en infiltratievoorziening en een 
aanvullende ‘Mijn VerbouwPremie’.

Heel wat gemeentelijke premies 
waren bij aanvang gekoppeld 
aan de premies van Fluvius of de 
Vlaamse overheid. Vanaf nu zijn 
dit enkel nog de premies voor 
zonnepanelen en thuisbatterijen.

Op 1 januari 2023 wijzigen de 
premiebedragen voor zonnepanelen 

bij Fluvius, alsook de premie van de 
thuisbatterij bij de Vlaamse overheid. 
Fluvius verwacht dat de premie voor 
zonnepanelen elk jaar trapsgewijs zal 
dalen en zelfs zal verdwijnen vanaf 
1 januari 2025. De Vlaamse premie 
voor thuisbatterijen zul je enkel 
nog in 2023 kunnen aanvragen, op 
voorwaarde dat je beschikt over 
een keuringsattest van voor 31 maart 
2023. Bijgevolg wijzigen ook deze 
extra gemeentelijke premies vanaf  
1 januari 2023.

Mijn VerbouwPremie
Sinds 1 oktober kun je online 
op één adres de nieuwe Mijn 
VerbouwPremie aanvragen: 
www.mijnverbouwpremie.be. 
Deze premie voor renovatie 
en energiebesparende 
investeringen geldt voor woningen, 
appartementen en alle andere 
gebouwen in het Vlaamse gewest. 
Met de nieuwe inkomensgrenzen 
is het mogelijks interessanter om 
de Mijn VerbouwPremie nu al 
aan te vragen. Raadpleeg zeker 

de simulator op de website. 
Hiermee kun je op een eenvoudige 
manier nagaan welke premies 
je kunt aanvragen en op welk 
premiebedrag je recht hebt. De 
simulator baseert zich op het 
gezamenlijk inkomen, de ouderdom 
van de woning, of je eigenaar-
bewoner bent of niet en de diverse 
werken die je van plan bent om uit te 
voeren.

Belangrijk: wie in aanmerking 
komt voor de Mijn Verbouwpremie 
kan ook rekenen op een extra 
gemeentelijke premie. En wat je niet 
mag vergeten, is dat naast de Mijn 
Verbouwpremie, ook de andere 
premies blijven bestaan. Deze blijf je 
aanvragen bij je gemeente, Fluvius of 
Wonen-Vlaanderen. 

 Een overzicht van alle 
klimaatpremies vind je op  
www.schilde.be/klimaatpremies.

Hout  
het gezond Klimaatpremies 

wijzigen   
vanaf 1 januari 2023 

Graag advies op maat van jouw project? Dan ben je van harte welkom op dinsdagvoor-
middag bij het EnergieK Woonloket op het gemeentehuis, enkel na afspraak. Sophie geeft 
gratis woon-, energie-, renovatie- en premieadvies op maat. Een afspraak maken doe  
je via www.igean.be/energiekloket of via het nummer 03 350 08 08. Je kunt je vragen  
ook stellen via energie@igean.be.
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digidak helpt je 
digitaal op weg 

Wil je op een eenvoudige 
manier met de computer leren 
werken? Digidak heeft een ruim 
aanbod om inwoners digitaal 
op weg te helpen. De cursussen 
bestaan uit één of meerdere 
lessen van ongeveer drie uur. 
Je neemt deel in een groep van 
maximaal vijf personen. Er staan 
steeds een lesgever en een 
ondersteunende begeleider 
klaar om je te helpen.



25

Een cursus die uit één halve lesdag 
bestaat is gratis. Voor de andere cursussen 
betaal je vijf euro. Vooraf inschrijven is 
noodzakelijk. Dit kan op:

•  vrijdag 6 januari (9 tot 12 uur)  
in de conferentiezaal van het 
gemeentehuis, Brasschaatsebaan 30, 
Schilde 

•  woensdag 11 januari (18 tot 20 uur) in de 
bibliotheek in het Dorpshuis, Kerkstraat 24, 
Schilde (’s-Gravenwezel)

Cursussen in ‘t Parkske
Werken met itsme maandag 16/1 14 tot 17 uur

Wegwijs in het gebruik van uw iPad dinsdag 17/1, 24/1, 31/1 14 tot 17 uur

Werken met Excel dinsdag 24/1, 31/1, 7/2 9 tot 12 uur

Tips & Tricks voor je iPad - 8 dinsdag 7/2 14 tot 17 uur

Werken met itsme maandag 13/2 14 tot 17 uur

Tips & Tricks voor je iPad - 9 dinsdag 14/2 14 tot 17 uur

Werken met itsme dinsdag 28/2 9 tot 12 uur

Tips & Tricks voor je iPad - 10 dinsdag 28/2 14 tot 17 uur

Werken met Payconiq maandag 6/3 14 tot 17 uur

Tips & Tricks voor je iPad - 11 dinsdag 7/3 14 tot 17 uur

Wegwijs in het gebruik van je Android tablet/smartphone donderdag 9/3, 16/3, 23/3 9 tot 12 uur

Werken met Word dinsdag 14/3, 21/3, 28/3 9 tot 12 uur

Tips & Tricks voor je iPad - 8 dinsdag 14/3 14 tot 17 uur

Tips & Tricks voor je iPad - 9 dinsdag 21/3 14 tot 17 uur

Tips & Tricks voor je iPad - 10 dinsdag 28/3 14 tot 17 uur

Cursussen in het Dorpshuis
Wegwijs in het gebruik van je Android tablet/smartphone dinsdag 17/1, 24/1, 31/1 14 tot 17 uur

Veilig computergebruik woensdag 18/1, 25/1, 1/2 14 tot 17 uur

Hoe maak je een back-up donderdag 19/1 9 tot 12 uur

Breng orde in je PC met de Windows verkenner donderdag 26/1 9 tot 12 uur

Hoe maak je een back-up donderdag 2/2 14 tot 17 uur

Maak je eigen fotoboek dinsdag 7/2 14 tot 17 uur

Wat is nieuw in Windows 11 woensdag 8/2, 15/2 14 tot 17 uur

Breng orde in je PC met de Windows verkenner donderdag 9/2 14 tot 17 uur

Werken met WhatsApp dinsdag 14/2 14 tot 17 uur

Fotobewerking met FastStone Image Viewer dinsdag 28/2, 7/3, 14/3 14 tot 17 uur

Veilig computergebruik woensdag 1/3, 8/3, 15/3 14 tot 17 uur

Wat is nieuw in Windows 11 woensdag 22/3, 29/3 14 tot 17 uur

Werken met WhatsApp dinsdag 28/3 14 tot 17 uur

Online inschrijven kan via  
schilde.bibliotheek.be/digidak.

Let op: fysieke inschrijvingen 
op de hierboven vermelde 
locaties hebben voorrang op 
online inschrijvingen. Het aantal 
plaatsen is beperkt. Is er geen 
plaats meer in de door jouw 
gekozen les, dan kom je op  
een wachtlijst.

 schilde.bibliotheek.be/
digidak,  
digidak@schilde.be,  
03 380 16 01

Digidak in het Dorpshuis, 
Kerkstraat 24, Schilde 
(’s-Gravenwezel)

Digidak in ’t Parkske,  
Eugeen Dierckxlaan 24, 
Schilde
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MA 2 JANUARI
Sport • Start joggen
Sint-Lodewijk, kruispunt Kerkstraat/
IJzermaalsteenweg, Schilde  
(’s-Gravenwezel), 8.30 uur

  03 658 82 82,  
ferm.femma.sgravenwezel@gmail.com

MA 2 JANUARI
Sport • Start Nordic walking
Sint-Lodewijk, kruispunt Kerkstraat/
IJzermaalsteenweg,  
Schilde (’s-Gravenwezel), 9 uur

  0478 27 74 27,  
ferm.femma.sgravenwezel@gmail.com

MA 2 JANUARI
Film • Decision to leave
Werf 44, Schoolstraat 44,  
Schilde, 20 uur

  www.werf44.be 

DI 3 JANUARI
Natuur • Start stappen 
Startplaats: De Smidse,  
Sint Jobsteenweg 44,  
Schilde (’s-Gravenwezel), 10 uur

  03 658 84 73,  
ferm.femma.sgravenwezel@gmail.com

 
DI 3 JANUARI 
Workshop • Start ‘Leren program-
meren met Coderbib’ (7-11 jaar)
Hoofdbibliotheek,  
Brasschaatsebaan 30, Schilde, 14 uur

  03 380 16 01,  
bibliotheek@schilde.be,  
schilde.bibliotheek.be 

DO 5 JANUARI
Natuur • Wandeling Kastelenpad in 
‘s-Gravenwezel
Startplaats: heemhuis De Drie Rozen, 
Kerkstraat 41-45,  
Schilde (’s-Gravenwezel), 13.45 uur

 03 658 87 50,  
secretariaat@dedrierozen.be

ZA 7 EN 21 JANUARI
Kids • Wobbelturnen (2-4 jaar)
Kinepraktijk, Wijnegemsteenweg 125, 
Schilde (’s-Gravenwezel), 10 uur

 03 658 06 31,  
sieglinde.mertens@gmail.com,  
sgravenwezel.gezinsbond.be

ZA 7 JANUARI
Film • Jeugdfilm Abeltje 6+
Werf 44, Schoolstraat 44,  
Schilde, 15 uur

 www.werf44.be 

ZO 8 JANUARI
Natuur • Nieuwjaarswandeling  
en drink
Lokaal duivenbond,  
Rozenhoek, Schilde, 13.30 uur

 0494 57 01 08,  
pasar.schilde@gmail.com

ZO 8 JANUARI
Natuur • Wandeling ‘overleven in 
de winter’
Park Schildehof, De Pont 45,  
Schilde, 14.30 uur

  VMPA Natuurgidsen Schilde,  
0468 28 26 05

MA 9 JANUARI
Denksport • Start Wiezen  
op maandag
Molenerf, Molenstraat 70,  
Schilde, 13.30 uur

 kkkkrommenaas@outlook.com

DI 10 JANUARI
Creatief • Creabib ‘versieren met 
dennenappels’ 
Hoofdbibliotheek,  
Brasschaatsebaan 30, Schilde, 19 uur

 03 380 16 01,  
bibliotheek@schilde.be,  
schilde.bibliotheek.be 

1 2 3
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WOE 11 JANUARI
Denksport • Start Wiezen  
op woensdag
Molenerf, Molenstraat 70,  
Schilde, 13.30 uur

 kkkkrommenaas@outlook.com

DO 12 JANUARI
Natuur • Wandeling Koningshof in 
Schoten 
Startplaats: heemhuis De Drie Rozen, 
Kerkstraat 41-45,  
Schilde (’s-Gravenwezel), 13.45 uur

 03 658 87 50,  
secretariaat@dedrierozen.be

DO 12 JANUARI
Varia • Nieuwjaarscocktail 
Barzini, Turnhoutsebaan 280, 
Schilde, 17.30 uur

  www.markantvzw.be/ 
schilde-actief

VRIJ 13 JANUARI
Varia • Nieuwjaarsbabbel 
Werf 44, Schoolstraat 44,  
Schilde, van 19 tot 21 uur

  www.schilde.be/nieuwjaarsbabbel

ZA 14 JANUARI
Literair • Start Het Sprookjesplein
Woensdag: hoofdbibliotheek,  
Brasschaatsebaan 30, Schilde, 15 uur
Zaterdag: bibliotheekfiliaal,  
Kerkstraat 24,  
Schilde (’s-Gravenwezel), 11 uur

  03 380 16 01,  
bibliotheek@schilde.be,  
schilde.bibliotheek.be   

ZA 14 JANUARI
Feest • Nieuwjaarsbegroeting met 
worstenbroden en appelbollen
Dorpshuis, Kerkstraat 24, Schilde 
(’s-Gravenwezel), 16 uur

  0475 27 33 13, 
heidi.piette@gmail.com,  
secretariaat@dedrierozen.be

MA 16 JANUARI
Creatief • Start hobbynamiddag 
Den Bieshof, Kerkplein,  
Schilde, 13.30 uur

  Ferm Schilde, 0479 47 65 15, elsie.
bartholomeeusen@skynet.be

MA 16 JANUARI
Creatief • Start naaiworkshop
Werf 44, Schoolstraat 44,  
Schilde, 19 uur

  Ferm Schilde,  
elsie.bartholomeeusen@skynet.be

WOE 18 JANUARI
Welzijn • Yoga voor ouder en kind
’t Parkske, Eugeen Dierckxlaan 24, 
Schilde, 10 uur

  03 380 07 47, welzijn@schilde.be  

DO 19 JANUARI
Opendeur • Instappers kleuter-
school Heilig Hart van Maria
Vrije basisschool Heilig Hart van Maria, 
Oudaen 76, Schilde (’s-Gravenwezel),  
van 9.30 tot 10.30 uur

  03 658 12 46,  
secretariaat@basisschool-hhart.be, 
www.basisschool-hhart.be 

DO 19 JANUARI
Natuur • Wandeling Parkpad in 
Brasschaat 
Startplaats: heemhuis De Drie Rozen, 
Kerkstraat 41-45,  
Schilde (’s-Gravenwezel), 13.45 uur

 03 658 87 50,  
secretariaat@dedrierozen.be

DO 19 JANUARI
Culinair • Kookdemo ‘gerechten 
maken in 30 minuten’
Dorpshuis, Kerkstraat 24,  
Schilde (’s-Gravenwezel), 19 uur

  03 658 82 82,  
ferm.femma.sgravenwezel@gmail.com

DO 19 JANUARI
Muziek • QUA4 (folk, blues, 
kleinkunst, rock en jazzy nummers)
Werf 44, Schoolstraat 44,  
Schilde, 20 uur

  info@ummagumma.be  

WOE 25 EN VRIJ 27 JANUARI
Uitstap • Kunstwandeling ‘Finis 
Terrae’ in Antwerpen
Startplaats: parking Carrefour, Turn-
houtsebaan 132, Schilde, 14 uur

  03 658 24 38,  
neosschildesgravenwezel@gmail.com, 
www.neosvzw.be/schilde 

DO 26 JANUARI
Natuur • Wandeling park  
Schildehof in Schilde 
Startplaats: heemhuis De Drie Rozen, 
Kerkstraat 41-45, Schilde  
(’s-Gravenwezel), 13.45 uur

 03 658 87 50,  
secretariaat@dedrierozen.be
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DO 26 JANUARI
Literair • Gedichtenavond  
‘vriendschap’ 
Museum Albert Van Dyck,  
Brasschaatsebaan 30,  
Schilde, 20 uur

  03 380 16 01,  
bibliotheek@schilde.be,  
schilde.bibliotheek.be   

ZA 28 EN ZO 29 JANUARI
Opendeur • Jobdagen  
zorgcentrum Sint Lodewijk 
Sint Lodewijk, Kerkstraat 61,  
Schilde (’s-Gravenwezel),  
van 9 tot 11.30 uur

  03 658 85 22,  
info@rvtsintlodewijk.be 

ZA 28 JANUARI EN 4 FEBRUARI
Natuur • Winterwandeling  
met diner
Heemhuis Scilla, Alfons Van den San-
delaan 4, Schilde, 18.30 uur

  www.scilla.be

ZA 28 JANUARI
Theater • Solovoorstelling  
‘Zwartzak’ met Wim Claeys
Werf 44, Schoolstraat 44,  
Schilde, 20 uur

 www.werf44.be 

WOE 1 FEBRUARI
Opendeur • Lagere school Heilig 
Hart van Maria
Vrije basisschool Heilig Hart  
van Maria, Oudaen 76,  
Schilde (’s-Gravenwezel),  
van 19 tot 20.30 uur

 03 658 12 46, 
secretariaat@basisschool-hhart.be,  
www.basisschool-hhart.be 

DO 2 FEBRUARI
Natuur • Wandeling  
Vordensteinpad in Schoten
Startplaats: heemhuis De Drie Rozen, 
Kerkstraat 41-45,  
Schilde (’s-Gravenwezel), 13.45 uur

 03 658 87 50,  
secretariaat@dedrierozen.be

DO 2 FEBRUARI
Infosessie • (Eigen)wijs in  
de supermarkt
Dorpshuis, Kerkstraat 24,  
Schilde (’s-Gravenwezel), 19.30 uur

 03 658 82 82,  
ferm.femma.sgravenwezel@gmail.com

VRIJ 3 FEBRUARI
Muziek • Start foyerconcerten 
Werf 44, Schoolstraat 44,  
Schilde, 19 uur

 www.academieschilde.be  

ZA 4 FEBRUARI 
Workshop • Start ‘programmeren 
met CoderDojo’ (7-11 jaar) 
Jos, Eugeen Dierckxlaan 24,  
Schilde, 14 uur

 coderdojo@schilde.be,  
03 380 07 44

MA 6 FEBRUARI
Film • Papicha 
Werf 44, Schoolstraat 44,  
Schilde, 20 uur

 www.werf44.be 

DI 7 FEBRUARI
Creatief • Creabib ‘bloempotjes 
versieren’ 
Hoofdbibliotheek,  
Brasschaatsebaan 30, Schilde, 19 uur

  03 380 16 01, bibliotheek@schilde.be,  
schilde.bibliotheek.be 

DI 7 FEBRUARI
Uiteenzetting • Leren studeren en 
motiveren met studiecoach Ruth 
Vercauteren
Werf 44, Schoolstraat 44, Schilde, 20 uur

  03 380 07 47, welzijn@schilde.be

WOE 8 FEBRUARI
Creatief • Start workshop  
bloemschikken
Dorpshuis, Kerkstraat 24, Schilde 
(’s-Gravenwezel), 19.30 uur

  03 658 82 82,  
ferm.femma.sgravenwezel@gmail.com

DO 9 FEBRUARI
Natuur • Wandeling Rivierenhof 
in Deurne
Startplaats: heemhuis De Drie Rozen, 
Kerkstraat 41-45, Schilde (’s-Gravenwezel), 
13.45 uur

 03 658 87 50,  
secretariaat@dedrierozen.be

DO 9 FEBRUARI
Opendeur • Scholenbeurs 
secundaire scholen
Werf 44, Schoolstraat 44,  
Schilde, 17.30 uur

  03 380 07 42,  
onderwijs@schilde.be 
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VRIJ 10 FEBRUARI
Muziek • Winterfestival Academie 
Schilde
Werf 44, Schoolstraat 44,  
Schilde, 18 uur

  www.academieschilde.be 

ZA 11 FEBRUARI
Muziek • Dag van de academie
Werf 44, Schoolstraat 44,  
Schilde, van 9 tot 21 uur

  www.academieschilde.be

DI 14 FEBRUARI
Literair • Leeskring ‘Meisje, vrouw, 
anders’ 
Hoofdbibliotheek, 
Brasschaatsebaan 30, Schilde, 14 uur

  03 380 16 01,  
bibliotheek@schilde.be,  
schilde.bibliotheek.be

WOE 15 FEBRUARI
Welzijn • Peuters en boekjes
’t Parkske, Eugeen Dierckxlaan 24, 
Schilde, 10 uur

  03 380 07 47, welzijn@schilde.be  

WOE 15 FEBRUARI
Voorstelling • Quinnie en Quinn 
met Dimitri Leue (vanaf 6 jaar)
Werf 44, Schoolstraat 44, Schilde, 15 uur

  www.werf44.be 

DO 16 FEBRUARI
Natuur • Wandeling Antitankkanaal 
in Schilde
Startplaats: heemhuis De Drie Rozen, 
Kerkstraat 41-45,  
Schilde (’s-Gravenwezel), 13.45 uur

 03 658 87 50,  
secretariaat@dedrierozen.be

VRIJ 17 FEBRUARI
Concert • HURORAM! Het beste van 
Hugo Matthysen
Werf 44, Schoolstraat 44,  
Schilde, 20 uur

  www.werf44.be  

ZO 19 FEBRUARI
Uitstap • Een duik in het verleden 
van Schoten Bad 
Startplaats: parking doktershuis  
De Brug, Villerslei 2,  
Schoten, van 14 tot 16 uur

  03 658 06 31,  
sieglinde.mertens@gmail.com,  
sgravenwezel.gezinsbond.be 

MA 20 FEBRUARI 
Voordracht • Een kerktoren is meer 
dan een klokkentoren
Heemhuis Scilla, Alfons Van den  
Sandelaan 4, Schilde, 20 uur

  www.scilla.be 

DI 21 FEBRUARI
Bezoek • Stadhuis Antwerpen  
met gids
Samenkomst: Werf 44,  
Schoolstraat 44, Schilde, 13.30 uur

  www.markantvzw.be/ 
schilde-actief

DO 23 FEBRUARI
Natuur • Wandeling Vogelzangpad 
in ‘s-Gravenwezel
Startplaats: heemhuis De Drie Rozen, 
Kerkstraat 41-45,  
Schilde (’s-Gravenwezel), 13.45 uur

 03 658 87 50,  
secretariaat@dedrierozen.be

DI 28 FEBRUARI T.E.M.  
ZONDAG 4 JUNI
Tentoonstelling • Kamer vol klei 
Museum Albert Van Dyck,  
Brasschaatsebaan 30, Schilde
Dinsdag tot vrijdag: van 10 tot 17 uur
Zaterdag en zondag: van 13 tot 17 uur 

  03 380 16 37, cultuur@schilde.be 

DI 28 FEBRUARI
Muziek • Fred & The Outkast
Werf 44, Schoolstraat 44,  
Schilde, 20 uur

  info@ummagumma.be  
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Meer evenementen op www.schilde.be/beleef-schilde en www.werf44.be.

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  
19 januari 2023 voor  
evenementen in maart  
en april 2023.
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Quinnie en Quinn 
jeugdvoorstelling met Dimitri Leue

Een speelse ode aan de vrijheid voor kinderen  
vanaf 6 jaar

Quinnie & Quinn ontsnappen aan hun grote leider en hun 
wereld vol regels. Ze komen terecht in een wereld van 
angsten en onzekerheid. Het is een zoektocht naar vrijheid. 
Langs verlaten steden, watervallen en ontploffende pad-
denstoelen. Niets is wat het lijkt, of lijkt dat alleen maar zo 
en is alles exact wat het lijkt? Steeds weer kruisen nieuwe 
uitdagingen hun pad.

Op een dag waren we op een magische plek. Bovenop 
een bergtop die boven de wolken ligt,  
is er een vijvertje. Niet groot, drie meter ongeveer.  

Ze noemen het de bron der wensen. Mijn vrouw en ik zijn 
er samen in geweest. De mensen zeiden dat je daarna 
een wens mocht doen.  Mijn vrouw en ik praatten lang 
met elkaar over wat we dan zouden wensen. Ik wilde heel 
graag kunnen vliegen of over een regenboog wandelen, 
maar Zeretni kwam met de ultieme wens: “We willen dat 
onze verhalen  
echt worden. En zo geschiedde”.

  Wanneer: woensdag 15 februari, 15 uur
 Plaats: Werf 44 (grote zaal), Schoolstraat 44, Schilde
 Inschrijven: www.werf44.be 
 Prijs: 5 euro

Uitgelicht
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College van burgemeester en schepenen
1  Dirk Bauwens N-VA

Burgemeester en voorzitter  
vast bureau
algemene coördinatie, 
burgerzaken, politie, brandweer, 
ICT, personeel, communicatie, 
archief, dierenwelzijn
  dirk.bauwens@schilde.be

2  Olivier Verhulst Open VLD
Schepen en lid vast bureau
milieu, financiën
sport, mobiliteit, wonen
  olivier.verhulst@schilde.be

3  Kathleen Krekels N-VA
Schepen en lid vast bureau
cultuur, onderwijs, bibliotheek, 
evenementen, toerisme
  kathleen.krekels@schilde.be

4  Marian Van Alphen Open VLD
Schepen en lid vast bureau
welzijn, gezondheid, 
ontwikkelings samenwerking, 
lokale economie, ruimtelijke 
ordening
  marian.vanalphen@schilde.be

5  Peter Mendonck N-VA
Schepen en lid vast bureau
openbare werken, patrimonium, 
juridische zaken
  peter.mendonck@schilde.be  

6  Pascale Gielen N-VA
Schepen en lid vast bureau
werk, bijzonder comité sociale 
dienst, jeugd, gezinnen, senioren
  pascale.gielen@schilde.be

Afspraak met de burgemeester? 
03 380 16 21 of www.schilde.be/burgemeester

Afspraak met één van de leden van het college?
www.schilde.be/schepencollege

Huisartsen
0900 10 512
Tussen 19 en 7.30 uur
Apothekers
0903 99 000
www.apotheek.be
Tandartsen
0903 39 969
www.tandarts.be/wachtdienst

Contact

Lokaal bestuur Schilde
Brasschaatsebaan 30
2970 Schilde

 03 380 16 00
   info@schilde.be
 www.schilde.be

Een afspraak maken kan via:
-  het nummer 03 380 16 00  

(alle gemeentelijke loketten)
-  www.schilde.be/afspraak (enkel 

voor dienst burgerzaken)
-  het nummer 03 383 62 18 

(sociale dienst)

Alle gemeentelijke diensten,
recyclagepark, bib en sociaal huis
sluiten op: 
-  vrijdag 30 december (namiddag)
-  zaterdag 31 december 

(oudejaarsdag)
-  zondag 1 januari (nieuwjaarsdag)
-  maandag 2 januari  

(tweede nieuwjaarsdag)

Een publicatie van lokaal bestuur Schilde, 
Brasschaatsebaan 30, Schilde

Redactie
Dienst communicatie
03 380 16 90
communicatie@schilde.be

Vormgeving en druk
Artoos group

Verantwoordelijke uitgever
Burgemeester Dirk Bauwens,
Amazonenlaan 9, 2970 Schilde

Sluitingsdatum inzendingen
Gegevens voor het gemeentelijk
informatieblad van maart-april 2023 

moeten digitaal toekomen op de dienst 
communicatie, uiterlijk donderdag  
19 januari 2023 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.



Geen Nieuwjaar  
zonder nieuwjaarsdrink. 

Daarom trakteert het lokaal bestuur haar inwoners.  
Want eindelijk kunnen we terug samen toosten op een nieuw jaar!  

Er is drank, er is eten en er is héél veel sfeer. 

Met vrienden of familie 2023 feestelijk inzetten?
Kom dan op vrijdag 13 januari naar de parking van Werf 44  

(van 19 tot 21 uur).

Dat het plezant wordt, staat nu al vast!

Klink je met 
ons mee?


