
Schelse kinderkribbe feestelijk ingehuldigd. Lees blz. 5

Walter Cuyckens (CD&V) is de 
nieuwe voorzitter van de Sociale 
Bouwmaatschappij. Hij heeft al 
dadelijk handenvol werk, want er 
staan weer een hele reeks pro-
jecten op stapel. 
Lees het hier, op pagina 4!

OKTOBER 2013

Sociale Bouwmaatschappij heeft nieuwe voorzitter

Walter Cuyckens: 
‘We investeren volop in duurzaamheid en milieuzorg!’

De nieuwe voorzitter bij de afbraak-
werken in de Pieter De Coninckstraat: 
‘Op deze plaats komt een mooi, duur-
zaam en milieuvriendelijk apparte-
mentsgebouw.’

schelle.cdenv.be
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Walter Cuyckens: ‘We investeren
volop in duurzaamheid en milieuzorg!’
‘Momenteel worden in de Pieter 
De Coninckstraat drie huizen 
afgebroken,’ zegt Walter. ‘Dat 
is meteen de start voor een 
nieuwbouwproject: hier komen 
zes appartementen met een 
milieuvriendelijk en duurzaam 
karakter; de kostprijs bedraagt 
950 000 euro. Wie een idee 
wil krijgen van wat het wordt, 
moet maar eens naar de realisa-
ties gaan kijken in de Pieter De 
Coninckstraat (pare kant) en in 
de Jan Breydelstraat. De nieuw-
bouw daar mag gezien worden!’

Bij de start van het nieuwe schooljaar, op maandag 2 september, 
stonden ze er weer: de gemachtigde opzichters, ook bekend als 
‘klaar-overs’. Weer waren zij –in fluokledij en gewapend met hun 
‘spiegelei’– op post om de schoolkinderen aan drukke kruispunten 
veilig naar de overkant van de straat te loodsen. 

Er wordt centrale verwarming geplaatst 
in de Edgar Tinelplaats, kostprijs
67 000 euro. In appartementen in de 
Leonard Vereyckenplaats, Peperstraat 
en R. Veremansstraat gaat de Bouw-
maatschappij liften installeren. Het 
ontwerp is in de maak.
Walter Cuyckens: ‘We werken aan een 
groot duurzaamheidsprogramma. We 

gaan de daken isoleren, alle woningen 
voorzien van superisolerend glas en 
oude en moeilijk te verduurzamen 
woningen vervangen door nieuwbouw-
projecten. Het gaat hier alles bij mekaar 
om een zeer hoog bedrag: meer dan 3 
miljoen euro. In 2014 wordt hiermee 
gestart.’
‘In het voorjaar 2014 starten ook de 
wegeniswerken voor een indrukwek-
kend bouwproject achter de Cl. Bol-
sensstraat. Daar komen 32 koopwonin-
gen en -appartementen. Zo zal weer 
een van de CD&V-verkiezingsbeloften 
in vervulling gaan.’

Het is prachtig om zien hoe deze 
mensen met veel zin voor verantwoor-
delijkheid de auto’s doen stoppen en de 
schoolgaande jeugd vrije baan geven. 
Altijd klaar, tweemaal per dag, in weer 
en wind, je moet het maar doen.

Na elke vakantie hebben ouders één 
grote bekommernis: hoe geraakt mijn 
zoontje of  dochtertje veilig naar school, 
er zal toch niets gebeuren? De gemach-
tigde opzichters zetten zich metterdaad 
in om aan die bekommernis maximaal 
tegemoet te komen.

Hun engagement is van wezenlijk be-
lang. Iedereen is hen dankbaar. CD&V-
Schelle greep de start van het schooljaar 
aan om, in naam van vele ouders, de 
klaar-overs flink in de bloemetjes te zet-
ten. Dank en proficiat!

Hartelijk dank,
Aline!
Elf jaar was 
Aline Ams 
(CD&V) voor-
zitter van de 
Sociale Bouw-
maatschappij.
‘Ik was eerder ook 
al bestuurslid,’ 
vertelt ze. ‘Ik heb dat altijd zeer 
graag gedaan, vooral omdat je in de 
Bouwmaatschappij veel voor de men-
sen kunt realiseren: je ziet meteen de 
resultaten. Samen met anderen is er heel 
wat verwezenlijkt. Vele huizen kregen 
een grondige renovatiebeurt: dakisolatie, 
energiezuinige gaskachels, nieuwe keu-
kens en badkamers, zonnepanelen, enz.’
Aline neemt nu afscheid van de bouw-
maatschappij, maar blijft actief  in de 
gemeenteraad en in CD&V. Al vele, vele 
jaren is zij een van de sterkhouders van 
de partij; altijd op post, met een onblus-
bare energie. Voor dit alles zeggen wij: 
hartelijk dank, Aline!

Gemachtigde opzichters:
altijd op post, in weer en wind!
Dat verdient een bloemetje
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Ook dit jaar organiseerde de 
Dienst Vrije Tijd –in samenwer-
king met de sportraad– tijdens 
de maanden juli en augustus 
een hele reeks activiteiten voor 
kinderen en kleuters. Het moet 
gezegd worden: er werd schit-
terend werk geleverd.

‘De diverse kampen en de sport- en 
spelacties vielen enorm in de smaak 
van kinderen en ouders,’ zegt schepen 
Geert Rottiers (CD&V). ‘Het aantal 
deelnemertjes gaat van jaar tot jaar in 
stijgende lijn. We kwamen dit keer in de 
buurt van de 400, met het danskamp 
als grote uitschieter: liefst 59 kinderen 
schreven in en dansten dat het een lieve 
lust was. De jeugdige dansers gingen 
ook optreden in de beide Schelse 
rusthuizen en dat werd door de rust-
huisbewoners geweldig geapprecieerd. 
Het danskamp kreeg zijn apotheose 

met een show voor zowat 200 ouders. 
Ik heb zelden zoveel enthousiasme 
gezien. Onze Dienst Vrije Tijd en ikzelf  
kregen bijzonder veel lovende reacties, 
onder meer via mail. Dat doet natuurlijk 
deugd.’
Het was een mooie, zonnige zomer en 
dat zorgde uiteraard voor heel veel sfeer 
bij de diverse activiteiten. De Dienst 
Vrije Tijd overweegt voor volgend jaar 
nog een extra danskamp én een sport-
kamp in combinatie met lezen.

Sport, spel, dans, plezier en avontuur
Honderden Schelse kinderen genoten van zonnige zomeractiviteiten

Het danskamp werd besloten met een show voor zowat 200 enthousiaste ouders.

Schepen Geert Rottiers: ‘We kregen zeer 
veel lovende reacties.’

Gloednieuwe kinderkribbe gonst van 
het jonge leven
Vlak bij de scholen, het kan niet beter!
‘Lauro’. Zo heet de kinderkribbe die op zondag 8 september fees-
telijk werd ingehuldigd. De crèche vond onderdak in de vroegere  
boekhandel Keyen-De Cock aan de Provinciale Steenweg, in de 
onmiddellijke buurt van de scholen: een ideale locatie.

De nieuwe kinderkribbe opende de 
deuren op maandag 2 september, maar 
de officiële opening had op zondag 8 
september plaats, in aanwezigheid van 
initiatiefneemster Annemie Vanhoute, 
een aantal moeders (sommigen met 
bolle buik), vaders (sommigen met baby 
en papfles) en de burgemeester, die een 
fraaie toespraak hield onder het motto: 
‘Dit is een sprookje dat werkelijkheid is 
geworden!’ (U kan de speech lezen op 
de CD&V-website: schelle.cdenv.be).
‘Hier is een klein mirakel gebeurd,’ zei 
Rob Mennes (CD&V) in zijn toespraak. 
‘In een ongelooflijk tempo werd het 
pand ontmanteld en totaal gerenoveerd. 
De realisaties: een nieuw dak, een 

nieuwe keuken, een aparte slaapruimte, 
vrolijk speelmateriaal en verzorgings-
kussens, dit alles in overeenstemming 
met de eisen en veiligheidsnormen van 
Kind en Gezin. Er is plaats voor een 
25-tal baby’s en peuters. Zij krijgen hier 
de perfecte opvang.’
De vraag van een kinderkribbe leefde 
in Schelle al geruime tijd. Nu ging het 
opeens allemaal snel, na overleg tussen 
Annemie Vanhoute, die het initiatief  
nam, Rita Keyen-De Cock, die in het 
pand vroeger een boekhandel uitbaatte, 
het gemeentebestuur en Igean, die een 
inbreng deed van 40 000 euro. Deze in-
breng wordt over tien jaar terugbetaald.

Met de verwezenlijking van dit pro-
ject hebben ouders in Schelle nu twee 
opvangmogelijkheden voor hun kindjes, 
want naast Lauro is er ook de dienst 
van onthaalmoeders. 
Heel wat Schelse 
mensen zijn al 
jaren in deze dienst 
actief  en doen er 
fantastisch werk, 
waarvoor alle lof!

Lauro vangt een 25-tal kindjes op.

Rob Mennes: ‘Hier 
is een mirakel ge-
beurd!’
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Volg ons op facebook: www.facebook.com/cdenv

Tijdelijke wissel in het Schelse CD&V-schepencollege

Gilbert Van de Vreken: ‘Ik ga me
fulltime inzetten voor openbare werken!’
Schelle heeft een nieuwe schepen: Gilbert Van de Vreken, een man 
met een jarenlange politieke ervaring. Hij volgt Karl Van Hoofstat 
op, die zich tijdelijk als schepen van Openbare Werken terugtrekt.

Gilbert ziet zijn opdracht helemaal zitten: 
‘Ik ga fulltime werken voor Schelle. Mijn 
beroepsloopbaan zit er al een tijdje op, ik 
ben met pensioen en dus heb ik alle tijd 
om mij volledig te concentreren op alles 
wat met openbare werken te maken heeft. 
Ik begin er met enthousiasme aan.’
Karl Van Hoofstat, uittredend schepen 
en gewezen aannemer, en Gilbert Van de 
Vreken, industrieel ingenieur, zijn kame-
raden. ‘Toen Gilbert vele jaren geleden in 
de Koekoekstraat een huis ging bouwen, 
hebben we samen de klus geklaard’, 
vertelt Karl. ‘Zoiets schept een band. 
We waren ook allebei –samen met vele 
andere vrijwilligers– actief  in het bouw-
comité van voetbalclub Schelle Sport. 

De inzet van al die mensen leidde tot 
een prachtig sportcomplex. Gilbert kan 
mij als schepen van Openbare Werken 
perfect vervangen. Vanuit zijn opleiding 
en zijn beroepservaring beschikt hij over 
de nodige bagage, zowel op theoretisch 
als praktisch vlak.’
Karl laat zich anderhalf  jaar als schepen 
vervangen: ‘Ik moet dringend tijd maken 
voor privé-werkzaamheden die –ten ge-
volge van mijn schepenambt– al lang op 
voltooiing wachten. Je mag de functie van 
schepen niet onderschatten: daar kruipt 
enorm veel tijd in. Het is wel de bedoe-
ling dat ik later, als ik met mijn werk klaar 
ben, naar het schepencollege terugkeer.

Gilbert Van de Vreken en Karl Van 
Hoofstat bij de kantine van Schelle 

Sport: ‘Samen met vele andere 
vrijwilligers hebben we ons 

hier voor ingezet.’

Hoe goed kent u Gilbert?
• De nieuwe schepen is bezig aan zijn vierde periode als gemeenteraadslid.
• Was ook OCMW-raadslid en bestuurslid Sociale Bouwmaatschappij
• Stapte in de jaren zeventig aan de zijde van Rob Mennes in
 de Schelse politiek als voorzitter van Jong CD&V.
• Actief  in OKRA: penningmeester en organisator van fietstochten.
• Realiseerde mee het sportcomplex Schelle Sport.
• Al jarenlang penningmeester van CD&V-Schelle.
• Weduwnaar van Mariette Claes, overleden in 1998.
• Twee dochters: Ilse en Heidi.
• Vijf  kleinkinderen: Ruben (18), Quinten (15), Mander (11), Joren (8) en Mona (8).
• Koekoekstraat 111 – 03/888 69 22 – 0475/73 94 50
 Gilbert.Van.De.Vreken@telenet.be

HET GAAT GOED
IN SCHELLE.

OOK MORGEN !

CD&V-Schelle: de ploeg
rond de burgemeester schelle.cdenv.be


