
MOSTERD - 
Smaakmakers voor de buurt!

Op 20 september ll. stelde Wouter Beke, 
samen met enkele burgemeesters, het boek 
'Mosterd: smaakmakers voor de buurt' voor 
in Roosdaal. Een inspiratieboek boordevol 
lokale verhalen en getuigenissen van 
mensen die in hun gemeente of stad het 
verschil maken. Om te leren van elkaar, maar 
ook een boek om vast te pakken en als 
werkmateriaal te gebruiken voor een 
krachtig lokaal project. Omdat grote 
veranderingen klein beginnen.

Laten we ons even voorstellen! Jong CD&V bestaat momenteel uit Matthias 
Somers en Pauline Waeghe.

Matthias : "Ik ben 21 jaar oud en zit in mijn laatste jaar aan de Karel de Grote Hogeschool. De 
gemeente Schilde - 's-Gravenwezel ligt me nauw aan het hart; ik zet me met plezier in om onze 
gemeente nog mooier te maken."
Pauline : "Ik ben 22 jaar oud en studeer aan de KU Leuven in Antwerpen. Alhoewel ik mij volledig 
inzet voor mijn studies, wil ik mij ook engageren 
voor jong CD&V en onze mooie gemeente. "
"Wij zijn beiden opgegroeid in de gemeente 
Schilde en hopen hier nog lang te mogen 
vertoeven."
"Van Orry Van De Wauwer hebben wij beiden 
veel geleerd. We zijn nu klaar om in zijn 
voetsporen te treden. Orry was van 2013 tot  
2015 voorzitter van JONGCD&V regio Voor- en 
Noorderkempen en volgt sinds 5 juli 2017 
Caroline Bastiaens op in het Vlaams Parlement. 
Net zoals Orry willen wij mee naar oplossingen 
zoeken voor de vele gezinnen die geen 
betaalbare en/of kwaliteitsvolle woning, noch 
op de huur- als de koopmarkt vinden. Ook 
welzijns- en gezondheidszorg  moet  voor de 
laagste inkomensgroepen toegankelijk en 
betaalbaar zijn. Als we er SAMEN voor gaan, zijn 
we er van overtuigd dat we dit kunnen 
realiseren.

Matthias & Pauline - Jong CD&V

JONG CD&V SCHILDE - 
'S-GRAVENWEZEL

COLOFON
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!

Uw nationale contactpersoon
tom@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/wordlid

Uw lokale contactpersoon:
Hans Hanssen
(h_hanssen_h@hotmail.com)
www.schilde.cdenv.be
Volg ons op Facebook:
www.facebook.com/CD&V Schilde - 
's-Gravenwezel

in SCHILDE - 'S-GRAVENWEZEL
schilde.cdenv.be
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HARTELIJK BEDANKT VOOR DE LEUKE 
ZOMERACTIVITEITEN!

Wij willen al onze actieve verenigingen 
bedankten voor hun inzet en 
enthousiasme.

Jong CD&V is actief op zoek naar nieuwe 
leden! 

Geïnteresseerden zijn altijd welkom op 
bestuursvergadering, die elke laatste 
woensdag van de maand plaatsvindt. 

Voor meer informatie mag je altijd contact 
opnemen met Pauline Waeghe op het 
mailadres :pauline.waeghe@gmail.com.
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Matthias Somers, Orry Van De Wauwer & 

Pauline Waeghe



SPEELGOEDINZAMELACTIE VOOR HET 
GOEDE DOEL OP ZATERDAG 2 
DECEMBER 2017!

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert 
jong CD&V Schilde - 's-Gravenwezel 
hun speelgoedinzamelactie. 

Vanaf 13u tot en met 16u zijn alle 
kindjes welkom op kerkplein in Schilde 
om hun vergeten speelgoed een 
tweede leven te geven.  De Sint zal 
aanwezig zijn en trakteren met 
chocolademelk en gluhwein.

Het speelgoed zal dezelfde dag nog 
overhandigd worden aan het tehuis 

"Twee Gezusters" in 's-Gravenwezel.
Zij begeleiden jongeren die zich in een 
problematische opvoedingssituatie 
bevinden.
Want elk kind telt en verdient een 
geschenkje op het feest van de Sint.

Op vraag van onze CD&V- mandatarissen in 
de OCMW- raad komen er binnenkort 18 extra 
(broodnodige) plaatsen voor kinderopvang 
in Schilde bij.

Door de verhuis van het evenementenlokaal 
naar het nieuwe gemeenschapscentrum 
Werf 44 kwamen de lokalen aan de 
Turnhoutsebaan vrij. 

Vier jonge enthousiaste dames , op zoek naar 
een geschikt pand waar ze als 
samenwerkende onthaalouders een 
groepsopvang zouden kunnen starten, 
klopten aan bij het OCMW van Schilde. 

Na grondig onderzoek van het gebouw en het 
uitvoeren van een paar kleine aanpassingen 
heeft het gebouw de test doorstaan en kan de 
nieuwe groepsopvang binnenkort van start 
gaan. 

De grote tuin wordt de kers op de taart: de 
opvangkindjes zullen naar hartenlust 
kunnen ravotten onder toezicht van 
bekwame onthaalouders !

Marleen Struyf – OCMW-raadslid

Meer info: OCMW Schilde – Dienst 
kinderopvang- Tel. 03/383.62.18
kinderopvang@ocmwschilde.be 

Door de geplande schilderwerken moest 
het OCMW opzoek naar een alternatieve 
tijdelijke opvang voor de kindjes van het 
Appeltje. 

Op voorstel van onze CD&V mandatarissen 
binnen de OCMW raad, vond het Appeltje 
tijdelijk een onderkomen in de vrije 
basisschool de Wonderwijzer. Deze is 
gelegen naast het Appeltje, heeft een 
slaapklasje, een mooie speeltuin, kortom 
de ideale plaats. 'CD&V is de school dan 
ook enorm dankbaar voor de goede 
samenwerking. Een cadeaubon als 
welgemeende dank was dan ook op zijn 
plaats,' vindt Hans Hanssen, OCMW-
raadslid.
 
Dit mooie voorbeeld van samenwerking 
tussen school en gemeente of OCMW i.v.m. 
naschools kinderopvang, verdient volgens 
ons navolging. Een school met biedt 
diverse mogelijkheden qua infrastructuur; 
die er in de schoolvakanties en weekends 
vaak onbenut bijliggen.
 

Er zijn meer mogelijkheden.
Als we verder nadenken... zou er door de 
gemeente in de mate van het mogelijke 
meer moeten worden gestreefd naar 
multifunctionele invullingen voor tal van 
gebouwen. zo veel mogelijk gebouwen 
binnen de gemeente een multifunctionele 
functie te geven. 
Scholen, jeugdverenigingen, sportclubs, 
culturele verenigingen e.a. onder 1 dak? 
Kerken gebruiken voor vernissages of 
tentoonstellingen, concerten, sociale en 
educatieve activiteiten? Waarom niet?
Een samengebruik hoeft zich niet te 
beperken tot gebouwen. Misschien zijn er 
mogelijkheden om ook materialen en 
competenties uit te wisselen?
 
Uiteraard vergt dit veel overleg, goede 
afspraken en respect voor elkaars 
eigenheid. Laat dit nu net zijn, waar CD&V 
goed in is. Wij willen alvast onze schouders 
zetten onder de faciliterende rol die de 
gemeente zou kunnen opnemen. Mensen 
verbinden is immers onze drijfveer.
 

Wonderwijzer 
biedt 
onderdak aan 
kinderopvang 
het Appeltje.
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HET OCMW VAN SCHILDE 
LET OP DE KLEINTJES ;-) 
18 extra plaatsen betaalbare kinderopvang:

SPEELGOEDINZAMELACTIE

Bij het begin van de zomer moesten we 
afscheid nemen van ere-schepen en 
ere-OCMW-voorzitter Karel De 
Meutter.

CD&V-Schilde-'s-Gravenwezel wenst hulde 
te brengen aan Karel om zijn vele jaren van 
trouwe inzet.
Wij zijn heel trots op de vele sociale 
verwezenlijkingen van Karel die in onze 
mooie gemeente een blijvend getuigenis zijn 
van zijn inzet en engagement voor de 
mensen. De eerste seniorenvoorzieningen, 
de eerste sociale woningen, de volgehouden 
inspanningen om de jeugd van Schilde speel- 
en leermogelijkheden te bieden, ... het zijn 
maar enkele van zijn verwezenlijkingen en 
stokpaardjes.
Karel stond ook mee aan de wieg van onze 
partij en was de incarnatie van het sociaal 
beleid en het engagement dat wij trachten 
verder te zetten.
Maar meer nog dan zijn politieke 
verdiensten, herinneren we ons Karel als een 
vriendelijk, verbindend en verzoenend man.
Over alle partijgrenzen heen had hij 
bemoedigende woorden voor ieder die zich 
inzette voor onze gemeente en zijn inwoners.
Karel had oprecht een hart voor elke 
kwetsbare mens, voor mensen die het 
moeilijk hadden. Karel bleef hameren tot er 
een oplossing uit de bus kwam.
Karel was een goede mens- niet zomaar; 
maar één met daadkracht en 
overtuigingskracht.

"Een voorbeeld voor ons allen."
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