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Elk kindje zijn boompje
Bij het aanbreken van de lente
kunnen een 100-tal peuters uit onze
gemeente genieten van het onluiken
van de eerste knopjes aan hun eigen
zelfgeplante boompje in het nieuwe
geboortebos ‘De Bavelaar’ aan De
Kaak te ’s-Gravenwezel.
Het planten van een levensboom is een
aloud geboorteritueel. Een boom verwijst naar levenskracht, sterkte en groei;
-kwaliteiten die men op zijn zoontje
of dochtertje wenst over te dragen. De
levensboom symboliseert ook de hoop
dat het kind mag opgroeien in een gelukkige, gezonde en groene leefomgeving.
Voor ouders, grootouders en familie
betekent het planten van een levensboom
tevens een duurzame herinnering aan een
bijzondere heugelijke gebeurtenis.
“De aanplant van een geboortebos staat
symbool voor de verbondenheid van
de nieuwe generatie met haar geboortegrond, maar ook met onderlinge

verbondenheid. Zoals een boom vast in
de grond is ingeworteld en in bosverband zware stormen kan trotseren, zo
hoopt de familie dat het kind karaktersterkte, wilskracht en dynamiek mag
ontwikkelen om met de jaren de weg
naar volwassenheid te vinden.” aldus

voormalig CD&V-schepen Raf De
Ridder, die de eerste impuls gaf om dit
bos te realiseren.
“Bij de aanleg van dit geboortebos
kozen wij voor een loofbos met streekeigen soorten als eiken, beuken, es of
linde. Het ontwerp is een realisatie van
milieuambtenaar Walter Segers, die ik
graag een flinke pluim op de hoed wil
steken.” vertelt schepen voor milieu
en groen Anke Fierens fier. “Door de
aanleg van een vijver die het water van
de aanpalende parking kan opvangen
is het tevens een geslaagd ecologisch
zinvol project geworden.”
De naam ‘De Bavelaar’ verwijst naar
een 19de eeuws houten kijkkastje met
daarin de voorstelling van een landschappelijk of huiselijk tafereeltje.
CD&V dankt ook Rotary Voorkempen
voor de projectsubsidie waarmee zij
hun waardering uitdrukken voor dit
gezinsvriendelijk initiatief.

Beeldenroute AntiTankgracht,
van 7 mei tot 19 september 2010
Schilde stapt samen met de gemeenten Ranst, Brecht en Brasschaat in een
kunstenprojectmet de naam “BAT”, engels voor vleermuis en passend voor
het Fort van Oelegem.
We organiseren langs de antitankgracht een heuse “kunstenroute” met
een twintigtal werken. De stukken
zullen tentoongesteld worden op verschillende locaties langsheen het water
vanaf het Albertkanaal in Oelegem tot
aan het natuurgebied “De Uitlegger”
in Brasschaat.
Een groot deel van dit traject loopt
samen met het provinciaal fietsknoop-

puntennetwerk waardoor de route optimaal toegankelijk is voor wandelaars
en fietsers.
De artistieke leiding van dit project is
in handen van de heer Flor Bex, voormalig conservator van het MUHKA in
Antwerpen en de Antwerpse kunstenaar
Guillaume Bijl. Beiden selecteren hiervoor beloftevolle jonge kunstenaars.
Voor deze organisatie is er een project-

vereniging opgericht met een aantal
afgevaardigden en de vier cultuurbeleidscoördinatoren van de deelnemende
gemeenten.
In Schilde wordt het project gestuurd
vanuit de cultuurdienst in samenwerking met de Raad voor Cultuurbeleid.
Deze samenwerking zal leiden tot
de organisatie van een aantal evenementen langs en in de nabijheid van
de Antitankgracht gedurende gans de
periode van de kunstenroute.
De opening van dit groots gebeuren
op 7 mei 2010, heeft plaats in het
Vrieselhof te Oelegem. Deze unieke
organisatie is mede mogelijk door subsidiëring van de provincie Antwerpen
en de Vlaamse Gemeenschap, naast de
inbreng van de vier gemeenten.
We hopen deze zomer vele fietsers en
wandelaars op deze route te ontmoeten.
Meer info op www.BAT10.be
Steven Dietvorst
Schepen voor Cultuur

Het fiets- en wandelpad langsheen de Antitankgracht

Verzorgenden, de ware helden!
Vergeet Mega Mindy. Superman is klein bier en Zorro een watje.
De ware helden zijn zij die werken in de zorgsector. Zij zorgen voor
mensen die het écht nodig hebben.
30 jaar Thuiszorg OCMW- Schilde
Elke dag gaan méér dan vijftig
OCMW- poets- en thuisverzorgenden op pad bij bejaarden, zieken en
hulpbehoevenden uit onze gemeente
om hun cliënten te wassen, aan te
kleden, eten te maken, boodschappen te doen of het huis schoon te
houden. Samen komen ze in méér
dan 400 gezinnen in Schilde en
4

’s Gravenwezel. Zodoende vormt de
Thuiszorgploeg van het OCMW de
grootste hulp-aan-huis-dienst actief
in onze gemeente.
Méér dan gelijk welk ander initiatief
qua materiële bijstand of domoticasnufjes, slagen zij er samen in om mensen zo lang als mogelijk in hun eigen,
vertrouwde omgeving te laten wonen.
En nog steeds blijkt net dàt de al-

lereerste keuze voor mensen die het
wegens hun leeftijd steeds moeilijker
krijgen om zich thuis te handhaven.
Gelegenheid te over dus, om de
30ste verjaardag van de OCMWThuiszorg niet ongemerkt te laten
voorbijgaan. 2010 wordt daarom een
feestjaar voor het OCMW.
Niet enkel de verzorgenden zullen
dit jaar nadrukkelijk in de bloemetjes worden gezet; maar tevens laten
we alle gebruikers meegenieten van
allerlei activiteiten ter gelegenheid
van deze verjaardag.
Lieve Struyf
OCMW-voorzitter
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OCMW start twee nieuwbouwprojecten
22 nieuwe zorgflats aan
de Molenstraat te Schilde
“Met de bouw van 22 nieuwe flatjes
willen wij tegemoet komen aan de
steeds toenemende vraag naar betaalbare serviceflats voor onze senioren, die
een steeds groter wordende groep van
onze inwoners vertegenwoordigen.”
stelt OCMW-voorzitter Lieve Struyf.
De 35 flatjes die er nu reeds een 15-tal
jaren staan, zijn een groot succes gebleken en de vraag naar bijkomende capaciteit bleef gestaag groeien. De nieuwe
flatjes zullen zijn uitgerust met de meest
recent uitgekiende snufjes qua domotica, veiligheid en modern comfort.
De expertise die het OCMW de afgelopen jaren opbouwde qua service in
thuis- en bejaardenzorg is een grote
troef voor alle toekomstige bewoners.
Net zoals nu reeds het geval is, kunnen ook de nieuwe bewoners een
beroep doen op de OCMW-thuiszorgdiensten; alsook gebruik maken
van alle geboden faciliteiten: wassalon, kapsalon, warme maaltijden,
vervoerdienst, 24-uur-permanentie en
misschien wel het allerbelangrijkste:
het gezelschap van vrienden en buren
uit de oude vertrouwde omgeving.
Het OCMW verleent immers steeds
voorrang aan inwoners van Schilde en
’s Gravenwezel.

8 sociale appartementjes voor alleenstaanden in de Kerkelei.
Schilde is maar matig – ondermaats,
eigenlijk - bedeeld met sociale woningen en appartementen. Op gemeentelijk vlak zijn er wel veel goede
intenties en toekomstplannen; maar
een kluwen van praktische, juridische
en andere problemen maakten dat een
grote realisatie tot nog toe steeds een
verre droom is gebleven.
“Ondertussen wordt het tekort stilaan
zo schrijnend, dat de OCMW-raad
alvast besliste om zélf het heft in
handen te nemen en – zij het op kleine
schaal- met een eigen project van start
te gaan.” vertelt OCMW-voorzitter
Lieve Struyf.

Onze eerste zorg gaat nu uit naar alleenstaande personen. Uit de wachtlijsten blijkt immers dat zij vaak
de eersten zijn die – ook bij sociale
woningbouw- uit de boot vallen.

Lieve Struyf en Steven Dietvorst buigen zich over
de nieuwe OCMW-plannen

Elke inwoner van onze gemeente die
ouder is dan 70 jaar of problemen
ondervindt van medische of sociale
aard, kan een beroep doen op de
thuiszorg van het OCMW.
Het OCMW organiseert oa. een
poetsdienst met dienstencheques,
waarvoor een vast bedrag van 7,5
euro per gepresteerd uur wordt aangerekend.
De andere thuiszorgdiensten (poetsen huishoudhulp) baseren zich op
het inkomen van de gebruiker om de
prijs per uur te bepalen.
www.ocmwschilde.be
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CD&V in feeststemming
Een 200-tal vrienden en sympathisanten verzamelden op 24 januari
2010 in het Dienstencentrum voor
de jaarlijkse CD&V-Nieuwjaarscauserie. Inge Vervotte was de
‘special guest-star’.
Samen met onze schepenen lichtte
Inge Vervotte enkele ernstige, maar
ook duidelijke tipjes van de politieke
sluier.
De vrolijke noot kwam van Steven
Gabriëls, comedy-casino laureaat en
Schildenaar die het geheel op hilarische wijze aan elkaar praatte.

Maar we zouden CD&V niet zijn, als
niet ook het nuttige aan het aangename werd gepaard.
In onze flashy oranje tent, die deze
keer als stemhokje dienst deed, konden alle leden zich uitspreken over
de samenstelling van onze nieuw
bestuursploeg.
Tevens hielden we eraan om Els
Cautereels, dochter van ondervoorzitter Walter, een hart onder
de riem te steken. Els vertrekt op
4 maart naar Ghana, waar zij zich
als verpleegkundige zal inzetten bij

de medische hulp en bijstand aan
weeskinderen in Akuapem Hills
nabij Accra.
In haar kraampje verkocht de Els
Cautereels kilo’s speculoos voor het
goede doel.
Deze en andere échte CD&V hapjes
en drankjes maakten dat er nog flink
en lang werd nagebabbeld en gelachen in opperbeste sfeer.

In opperbeste stemming zette CD&V Schilde – ’s-Gravenwezel 2010 in
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