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TEKST
Freddy Vaes

BEELD
Anny

Nico: “In 1975 was Mia WillemsDaems als 
kringvoorzitter buitengewoon onderwijs op 
zoek naar een kringsecretaris. Ik zag dat als 
een uitdaging en vond tussen fijne mensen vrij 
snel mijn draai. Ik ging ook mee naar het sec
torcomité buitengewoon onderwijs in Brussel. 
Ik hou hier veel herinneringen aan over. Met 
Mia aan het stuur door Brussel … als passa
gier was dat zacht uitgedrukt behoorlijk span
nend! (lacht) Toen er in het buitengewoon on
derwijs eindelijk administratieve ondersteu
ning kwam, vroegen enkele directeurs of mijn 
vrouw Anny interesse had in deze job. Door de 
beperkte toekenning van uren moest Anny op 
vijf scholen aan de slag om een volledige op
dracht te hebben. Dit bevorderde de samen
werking tussen meerdere scholen. Anny werd 
lid van het COV en kwam snel in het sectorco
mité terecht en ging samen met Lou Willems 
naar de vergaderingen in Brussel. Na het pen
sioen van Lou werd Anny provinciaal voorzitter 
van sectorcomité administratief personeel 
(SCAP), lid van de provinciale raad en de Raad 
in Brussel. Een doel van haar was dat het COV 
vormingen zou organiseren voor het admini
stratief personeel. Dat heeft ze bereikt.”

Nico: “Onze dochter Inge koos ook voor het 
mooie beroep en kwam in dienst in school De 
Berk. Na enkele jaren werd ze verkozen als 
vakbondsafgevaardigde (VA) en later als 
kringVA. Zij vult deze mandaten heel correct 
in en heeft haar draai goed gevonden in het 
COV. Dochter Veerle heeft nog voor het COV 

gewerkt als lesgeefster voor opleidingscen
trum EDUCO en kreeg in de privésector met 
een diploma rechtspraktijk mooie aanbiedin
gen. Toch koos ze voor de job op het secretari
aat van de school waar ze nu de personeels
administratie verzorgt. Met meer dan 100 per
soneelsleden betekent dit dat je vanaf juni vol
op (na de uren) bezig bent met planning voor 
plaatsing van opdrachten. In onze kring bui
tengewoon onderwijs was zij eerst ondervoor
zitter van SCAP en vergaderde mee in 
Brussel. Nu is ze provinciaal bezig voor SCAP. 
Schoonzoon Noël is naast provinciaal onder
voorzitter ook kringvoorzitter van Hasselt. 
Daar is de sterke ploeg op weg naar een goede 
kringwerking. Om de veertien dagen komen 
we met kinderen en kleinkinderen thuis sa
men voor gezellige momenten. Je kan wel 
denken dat het gespreksonderwerp vaak … 
school en het COV is!”

Nico: “Het was een moeilijke opdracht om pro
vinciaal secretaris Mathieu Coenen, die dit 
mandaat zorgvuldig invulde, op te volgen. Ik 
probeer het zo goed mogelijk te doen. Er kruipt 
heel veel tijd in. Ik ben er toch elke dag wel een 
paar uurtjes mee zoet. Na een gezondheidste
genslag deze zomer zag ik het even niet meer 
zitten. Ik dacht er aan om de handdoek in de 
COVring te gooien. Maar ik doe het toch zo 
graag en ik ontmoet fijne mensen … Als de ge
zondheid me toelaat, zal ik bij de verkiezingen 
toch weer mijn kandidatuur indienen om vanaf 
2020 provinciaal secretaris te blijven.”

Samen met zijn vrouw, twee dochters en schoonzoon vormt Nico Pillards een heuse COV
familie. Mogelijk een unicum in het COVwereldje. Zij ademen COV … en daar mag  nee, 

moet  COVLimburg blij om zijn. Ze zijn een zeer belangrijke schakel in de provinciale 
werking. Altijd in de schaduw. Maar iemand die al 50 jaar actief lid is en dit jaar zijn 50jarig 

huwelijk vierde, verdient het om in de schijnwerpers te worden gezet.
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KRINGTERVIEW

Familie Pillards uit Hasselt

“Het gaat vaak  
over school en COV”
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VIERING 50 JAAR HUWELIJK IN DE TUIN VAN INGE EN NOËL
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