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We zetten de
bloemetjes binnen

Heel wat mensen kijken reikhalzend uit naar
de winter: de sneeuwpret, de kerstdagen, de
warme gezelligheid binnen terwijl het buiten
vriest dat het kraakt… Toch kunnen we er niet
omheen dat voor sommigen de winter een
lastige periode is.
In de winter moeten we meer bestand zijn
tegen barre omstandigheden. Zo maken we bv.
de tuin ‘winterklaar’: wat snoeiwerk, bladeren
weggeruimd, buitenkraantjes gedicht, planten
die niet winterbestendig zijn worden ingepakt
of binnengezet. En voor onszelf voorzien we
een warme winterjas, stevige winterschoenen…
Zo moet ook onze gemeente winterklaar worden gemaakt. Niet alleen de plantsoenen, bruggen en wegen, maar ook de mensen. Wie zorgt
ervoor dat eenzamen, bejaarden, daklozen… de
winter doorkomen? Ook dat is een zorg voor
de gemeente. Maar de gemeente mag hierin
niet alleen staan. Het is een bekommernis van
ons allen. Pas dan zijn we echt ‘winterklaar’.
Dan wordt de wintertijd voor iedereen inderdaad die tijd van warme gezelligheid, waarin
we samen uitkijken naar een nieuwe lente.
Bartel Van Riet zet de bloemetjes binnen

Een terugblik op de zomer…

Mierenbos & Kraanweide,
nieuwe plekken om te ravotten
en te genieten!
EEN TERUGBLIK
NAAR DE ZOMER…
#goedgezind
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OMDAT SPELEN
BELANGRIJK IS
#goedgezind

Kinderen moeten kunnen spelen en met de groene troeven van
Schilde en ‘s –Gravenwezel moet dit uiteraard ook buiten kunnen.
Deze zomer zorgde het gemeentebestuur voor twee nieuwe, avontuurlijke sport- en speelplekken. Ze werden ontworpen in overleg
met alle buurtbewoners. Het resultaat mag gezien worden en het
Mierenbos en Kraanweide werden dan ook een instant succes.

Alle buurtbewoners zijn erg enthousiast en waren massaal aanwezig bij de
opening. Jong en oud geniet nu van deze plekken. De komende jaren plant het
bestuur nog extra investeringen in speel- en sportpleintjes. Treemblok en Smisheide komen nu als eerste aan bod. Een eerste buurtvergadering is al achter de rug.
We hopen tegen volgende zomer feestelijk te kunnen inhuldigen.

JONGCD&V en Sinterklaas
zamelen opnieuw speelgoed in voor goede doel
De jongeren van JONGCD&V Schilde - ’s-Gravenwezel organiseren
ook dit jaar een inzamelactie voor speelgoed. Dit speelgoed zal
worden overhandigd aan een goed doel om zo kinderen, die in
moeilijkere omstandigheden leven, toch een leuk Sinterklaasfeest
te kunnen bieden.

Sally, Orry, Aart, Matthias en Pauline

Vorig jaar in november organiseerde
JONGCD&V een inzamelactie van oud
speelgoed.
Kinderen konden hun speelgoed komen
afgeven bij Sinterklaas en Zwarte Piet. Zo
konden Sinterklaas en JONGCD&V vier
volle wagens met speelgoed bezorgen aan
De Twee Gezusters in ‘s-Gravenwezel.
Daar wonen jongeren in verschillende
leefgroepen. Het speelgoed werd gebruikt
door de jongere kinderen die permanent
in de leefgroep verblijven.
Na het succes van vorig jaar wil
JONGCD&V deze inzamelactie opnieuw
organiseren. Op 30 november van 13 tot

Na de verhuis van voormalig voorzitter
Bart Van Eeckhoven heeft JONGCD&V
16 uur kunnen alle kinderen hun oude
speelgoed opnieuw komen afgeven op het Schilde – ’s-Gravenwezel Pauline WaegKerkplein in Schilde. Ook deze keer zullen he als haar nieuwe voorzitter ad interim
de CD&V-jongeren de kinderen trakteren verkozen. Daarnaast heeft het lokaal
JONGCD&V-bestuur met Matthias Soop warme chocomelk en kunnen de ouders zich opwarmen met een tas glühwein. mers, actief op de speelpleinwerking, een
nieuwe gemotiveerde jongere aan boord.
Ook Sinterklaas heeft laten weten dat hij
Samen met Aart Van Oekelen, Sally
graag opnieuw aanwezig is om de kinderen Van Gorp en Orry Van de Wauwer zullen zij de belangen van de Schildese jonte bedanken.
geren blijven verdedigen. Wil jij je ook
Met deze inzamelactie wil JONGCD&V
engageren in je gemeente en deel
haar steentje bijdragen aan een warme
uitmaken van JONGCD&V? Neem
gemeente. Zo heeft De Twee Gezusters
dan contact op met Pauline:
haar kinderen vorig jaar ook een leuk
pauline.waeghe@gmail.com
Sinterklaasfeest kunnen geven.
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Uitbreiding aangepast
vervoer voor minder
mobiele Schildenaren
OCMW Schilde werkt vanaf nu samen mee met Handicar
Brasschaat –Zoersel. Hiermee realiseert de CD&V-fractie in
de OCMW-raad opnieuw één van haar doelstellingen.

WAT MAAKT U
GOED GEZIND IN
ONZE GEMEENTE?

#goedgezind
Heeft u een opmerking over het
gemeentebeleid of de CD&Vwerking in onze gemeente? Of
heeft u een suggestie voor wat
beter kan? Aarzel niet en ga de
conversatie aan!

OCMW-raadsleden (vlnr) Walter Cautereels, Marleen Struyf en Hans Hanssen zijn erg
opgezet met de samenwerking met Handicar

Op de OCMW raad van 9 oktober 2014
keurde de CD&V fractie de samenwerking
met Handicar vervoersgebied BrasschaatZoersel goed.
Bovenop het bestaande aanbod van de
Mindermobiele Centrale en de OCMW
Minibus Schilde betekent dit een verbetering en een belangrijke uitbreiding van
het vervoersaanbod in onze gemeente.
Concreet betekent dit dat de Schildenaar
met een mobiliteitsbeperking vanaf nu
kan rekenen op een vervoersgarantie van
6u30 tot 23u00 en dit 7 dagen op 7 met
aangepast transport.

Op deze manier realiseert de CD&V fractie in de OCMW Raad opnieuw één van
haar doelstellingen namelijk het praktisch
realiseren van ontmoetingskansen en zo
meer kansen op deelname aan het sociale
leven voor mensen met mobiliteitsbeperkingen.

Uw nationale contactpersoon
Sam van CD&V (sam@cdenv.be)
Wetstraat 89
1040 Brussel
www.cdenv.be
Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is heel
eenvoudig:
www.cdenv.be/doe-mee/lid-worden
Volg ons op facebook:
www.facebook.com/cdenv

Praktische info ?
Handicar vzw (secretariaat)
Bethaniènlei 108
2980 Zoersel
handicarzoersel@pandora.be
Tel: 03/383 67 65

Nieuw OCMW-raadslid Hans Hanssen
Op 25 augustus legde Hans Hanssen de eed af als opvolger van Bart
Van Eeckhoven in de OCMW-raad. Hans stelt zichzelf even voor.
Sinds 2012 ben ik actief binnen CD&V
Schilde-’S Gravenwezel en in 2013 ben ik
secretaris geworden. Ik ben kinesitherapeut in onze gemeente en combineer dit
met een job als leraar lichamelijke opvoeding in het secundair onderwijs. Door
mijn werk heb ik dan ook veel sociale
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contacten en verneem ik wat de wensen en
bekommernissen zijn van de inwoners van
onze gemeente. Als vader van 4 kinderen
en sociaal geëngageerd, wil ik mij dan ook
constructief inzetten om de werking van
het OCMW verder te optimaliseren.
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Uw lokale contactpersoon
Sebastiaan Rubberecht
(sebastiaan_rubberecht@msn.com)
www.schilde.cdenv.be

