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Met de feestbus
gratis en veilig van
oud naar nieuw
Ook dit jaar werkt onze gemeente samen
met het provinciebestuur van Antwerpen
en de Lijn om iedereen veilig en zonder
parkeerproblemen naar zijn feest te brengen en weer naar huis.
De gemeente betaalt het feestbussenbiljet
dat u op voorhand kan afhalen in één van
onderstaande verdeelpunten. Met het gratis kaartje kan u op 31 december vanaf 18
uur en op nieuwjaarsdag tot middernacht
onbeperkt reizen met De Lijn. Feestvierders
met een abonnement hebben geen extra
biljet nodig.
Naast een groot aantal bestaande bus- en
tramlijnen zet De Lijn ook een aantal extra
feestbussen in. Deze rijden naar locaties
die normaal ’s nachts niet te bereiken zijn
met het openbaar vervoer. De provinciale
fuifbussen, die op vraag van een gemeente of een fuiforganisator worden ingezet,
brengen u zelfs tot aan de deur van de fuif.
Voor meer informatie over de feestbussen
en de verdeelpunten van de gratis biljetten: surf naar de website www.schilde.be
of naar www.delijn.be.

Verdeelpunten voor de gratis
tickets in Schilde:
Gemeentehuis Schilde
Brasschaatsebaan 30, Schilde
Openingsuren: maandag t.e.m. vrijdag:
van 8.30 tot 12.30 uur
(op dinsdag ook van 18 tot 20 uur en op
woensdag van 14 tot 16 uur)

Jeugddienst Schilde
Eugeen Dierckxlaan 24, Schilde
Openingsuren: maandag t.e.m. vrijdag van 10 tot 12 uur
(op maandag, woensdag en donderdag
ook van 13.30 tot 16 uur en op dinsdag
van 13.30 tot 19 uur)
Bibliotheek Schilde
Brasschaatsebaan 30, Schilde
Openingsuren: maandag van 16 tot 20
uur, dinsdag en donderdag van 9.30 tot
11.30 uur en van 16 tot 20 uur, woensdag
van 13 tot 17 uur en zaterdag van 14 tot
17 uur.
Bibliotheekfiliaal ’s-Gravenwezel
Container op Lodewijk De Vochtplein,
Schilde (’s-Gravenwezel)
Openingsuren: maandag van 17 tot 19
uur, woensdag van 18 tot 20 uur en zaterdag van 10 tot 12 uur
Toerisme Voorkempen
Container op Lodewijk De Vochtplein,
Schilde (’s-Gravenwezel)
Openingsuren: van maandag t.e.m. vrijdag
van 9 tot 12 uur
Alle verdeelpunten zijn gesloten op vrijdagmiddag 24 december 2010 en op vrijdagmiddag 31 december 2010.
Meer informatie
Jeugddienst
03 380 07 47
jeugddienst@schilde.be

Mis deze unieke kans niet:

Het boek ‘Schilde
’s-Gravenwezel
in beeld’ is nu
verkrijgbaar

Dit nieuwe boek dat vanaf 1 december
beschikbaar is, brengt voor de eerste keer
een totaalbeeld van de ontwikkeling van
beide deelgemeenten Schilde en ’s-Gravenwezel, die samen de huidige gemeente
Schilde uitmaken. Deze uitgave bevat talrijke unieke illustraties en beelden uit lokale archieven en collecties. Alvast een mooi
eindejaarsgeschenk!
Het boek is te koop in het gemeentehuis,
de bibliotheek en in lokale boekhandels.
De prijs bedraagt 39 euro.

Eindejaarsactie op de markt
De markthandelaars van Schilde en ‘s-Gravenwezel willen alle
marktbezoekers met een leuke verrassing een prettig eindejaar
wensen.
Tijdens de marktdagen in Schilde op 13 en 20 december en in
’s-Gravenwezel op 14 en 21 december 2011 krijgt elke bezoeker
een verrassingsenveloppe aangeboden door de bonnenman. U
maakt kans op een aankoopbon van 5 euro of op een waardebon,
geschonken door de markthandelaars.

Er zijn in totaal 500 bonnen van 5 euro te winnen. Alle bonnen
blijven geldig tot eind januari 2012.
De marktkramers bedanken hun trouwe klanten voor hun marktbezoek gedurende het voorbije jaar en hopen met deze actie ook
nieuwe gezichten te mogen verwelkomen.
Meer informatie
Leo Fransen, 0475 48 59 47

Ook jouw bloed redt levens
Dat bloed geven levens redt, hoeft geen
verdere uitleg. Elke dag hebben mensen
bloed nodig: na een operatie, een bevalling, een verkeersongeval…
Het Rode Kruis is voortdurend op zoek
naar nieuwe bloeddonoren en voert campagne onder het motto ‘Bloed geven doet
leven’. In ons land is bloedgroep A het
meest voorkomende type. Het Rode Kruis
doet daarom een specifieke oproep naar
alle mensen met deze bloedgroep. Heb je
bloedgroep O- dan ben je ook van harte
welkom want deze bloedgroep geldt als
universele donor. Dit wil zeggen dat dat
deze bloedgroep zonder problemen aan
iedereen kan toegediend worden.

Eenvoudig en dichtbij

Bloed geven in 1-2-3

Bloed geven is enorm belangrijk, je kunt
het altijd in je buurt doen en je hebt er zelf
totaal geen last van. Dat zijn al drie redenen waarom je het zeker moet doen. In
onze gemeente organiseert de plaatselijke
Rode Kruisafdeling regelmatig bloedinzamelingen in elke deelgemeente.
Noteer alvast de data voor de eerste volgende bloedinzamelingen: dinsdag 17
januari 2012 in Schilde en woensdag 25
januari 2012 in ‘s-Gravenwezel. Daarnaast kunt u ook bloed geven in een
bloedtransfusiecentrum van het Rode
Kruis. Elke gezonde persoon tussen 18 en
70 jaar mag bloed geven. Dit gebeurt op
een veilige manier door ervaren en speciaal
opgeleide mensen.

Zo gaat bloed geven praktisch in zijn werk:
1. Je krijgt een medische vragenlijst die je
rustig kunt invullen. Deze lijst bespreek
je daarna met een arts en die bepaalt
of je al dan niet bloed mag geven.
Soms wordt je bloed geweigerd omdat
je bijvoorbeeld een bepaald medicijn
hebt ingenomen of je pas een piercing
hebt laten zetten.
2. Als je bloed mag geven, neem je plaats
op een afnamebedje. Een arts of verpleegkundige legt een knelband aan
rond je arm en ontsmet de plaats waar
geprikt zal worden. Vervolgens geeft
hij of zij je een prikje met een steriele
naald. Bloed wordt afgenomen door
speciaal daartoe opgeleid personeel.
Zij gebruiken steriel materiaal dat alleen voor jou bestemd is en dat na gebruik weggegooid wordt.
3. Na de bloedafname kun je iets drinken
en even bijpraten met andere donors.
Je voelt je niet moe of leeg, je kunt
gewoon verder doen met wat je bezig
was.

Zou u graag meer weten over bloedgeven? Bezoek dan op zaterdag 10
december 2011 één van
de tien bloedtransfusie- en
donorcentra in Vlaanderen
tijdens hun opendeurdag.
Je vindt de adressen op
www.rodekruis.be.
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■■ Daguitstap Vlaamse

Ardennen

donderdag 1 december 2011
van 7.30 tot 20 uur

Plaats: Vertrek gemeentehuis Schilde,
Brasschaatsebaan 30, Schilde
Info: Christel Smets, 03 383 05 02

u op zoek bent naar een origineel of leuk
geschenk dat net iets meer heeft, dan biedt
de Wereldwinkel zeker een interessant
alternatief! U wordt hartelijk uitgenodigd om
een beetje wereldcultuur te komen proeven
op de Geschenkenbeurs. In de Wereldwinkel
zelf, Schoolstraat 14A, Schilde, kunt u terecht
van dinsdag tot vrijdag van 9.30 tot 12.30
uur en op zaterdag van 9.30 tot 16 uur.
Plaats: Dienstencentrum,
Schoolstraat 44, Schilde
Info: Wereldwinkel Schilde, 03 385 91 41
Organisatie: Oxfam Wereldwinkel Schilde

Organisatie: KAV-Schilde

■■ Vertelavond Picardie
donderdag 1 december 2011
om 20 uur
Hoe zag de wijk Picardie (met zijn molen!)
er vroeger uit? Wie had men er tot
burgemeester benoemd? Wat viel er allemaal
te beleven? Je komt het allemaal te weten
op onze verteldag over de wijk Picardie. Prijs:
gratis voor leden, niet-leden betalen 1 euro.
Plaats: Heemhuis Scilla, Alfons Van den
Sandelaan 4, Schilde
Info en inschrijving: 03 385 42 65
Organisatie: Heemkundige Kring Scilla

■■ Geschenkenbeurs
vrijdag 2 december 2011
van 15 tot 20 uur
zaterdag 3 en zondag 4
december 2011
van 10 tot 17 uur
Oxfam-Wereldwinkels staan voor eerlijke
handel en respect voor de producent. Als

■■ Museumconcert

Floris de Rycker

zondag 4 december 2011
van 11 tot 13 uur
Deze Belgische luitist is winnaar van de
beurs Fondazione Marco Fodella 2003 en
brengt werken van Dowland en J.S.Bach. Hij
studeerde aan de conservatoria van Brussel en
Gent, aan het Lemmensinstituut bij Philippe
Malfayt en aan de Civico Scuola di Musica in
Milaan bij Paul Beier. Floris De Rycker verzorgt
recitals in binnen- en buitenland en wordt
regelmatig uitgenodigd voor cd-opnamen,
concerten en theaterproducties door onder
andere Graindelavoix, de Vlaamse Opera,
La Caccia, De Dagen, Capilla Flamenca,
NTGent, Uil&spiegel en Laika. Verder werkt
hij als muzieksamensteller voor Klara. Prijs:
8 euro, voor 65+: 7 euro, studenten -25: 3
euro
Plaats: Museum Albert Van Dyck,
Brasschaatsebaan 30, Schilde
Info en inschrijving: 03 353 80 55
Organisatie: Festival der Voorkempen

■■ Gratis rondleiding

tentoonstelling
‘Kunstenaarswoningen uit
het interbellum’
zondag 4 december 2011
om 14 uur

In de artistiek woelige periode van het
interbellum, met zijn vele kunstkringen en
-tijdschriften, is de keuze van kunstenaars
voor een eigentijds vormgegeven woonst
met studio opvallend. Onder de titel
‘Kunstenaarswoningen uit het interbellum’
belicht het Museum Albert Van Dyck in
Schilde een twintigtal modernistische
bouwprojecten uit deze periode, hun
ontwerpers en hun opdrachtopgevers.
Gratis rondleiding voor inwoners bij de
tentoonstelling over kunstenaarswoningen
uit het interbellum (maximum 25 personen).
U kan deze tentoonstelling ook vrij en gratis
bezoeken tot 11 december.
Plaats: Museum Albert Van Dyck,
Brasschaatsebaan 30, Schilde
Info en inschrijving: cultuur@schilde.be of
03 380 16 28
Organisatie: dienst Cultuur & Museum

Activiteitenkalender december 2011

Bezoek aan de Vlaamse Ardennen. Na een
kopje koffie met koek maken we een rondrit
door Brakel gevolgd door een bezoek aan
een mattentaartbakkerij. In de namiddag
bezoek aan artisanale kaasmakerij en een
brouwerij telkens met degustatie. We
brengen een bezoek aan het beste van
de Vlaamse Ardennen. In het hart van de
Vlaamse Ardennen liggen de landelijke en
gastvrije gemeenten Brakel en Maarkedal.
De hellingen in Brakel zijn legendarisch in
de Ronde van Vlaanderen en zijn zeker de
moeite waard. Om te genieten van een rijk
culinair aanbod zoals de unieke geutelingen,
de mattentaart, de hoevekaas en de lekkere
streekbieren is een bezoekje aan het hart van
de Vlaamse Ardennen een echte must. De
prijs voor leden: 42 euro, niet-leden: 47 euro,
inbegrepen de busreis, het middagmaal, 3
toegangsprijzen en de fooi voor de chauffeur.
Inschrijving afgesloten.

■■ Bedrijfsbezoek werf

stelplaats Tramlijn 5
Deurne ( Brabo 1)
maandag 5 december 2011
van 14 tot 17 uur
dinsdag 6 december 2011
van 14 tot 17 uur

Tramlijn 5 wordt dezer dagen verlengd tot in
Wijnegem. Als onderdeel van project Brabo
1 bouwt HEIJMANS Infra NV de nieuwe
stelplaats in Deurne. NEOS bezoekt met 25
personen de werken na een uiteenzetting
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over de toegepaste PPS-formule en de
weerslag ervan op de DBFM-overeenkomst
(DBFM=Design-Build-Finance-Maintenance)
met De Lijn. Prijs: voor NEOS-leden 5 euro,
niet-leden 7 euro.

Plaats: joS, Eugeen Dierckxlaan 24, Schilde
Info en inschrijving: 03 380 07 47,
info@jeugdraadschilde.be

Organisatie: NEOS Schilde/’s-Gravenwezel

Organisatie: Jeugdraad Schilde

voorkomen

dinsdag 6 december 2011
om 13.30 uur
Plaats: Gemeentelijk lokaal, Oudebaan 4,
Schilde
Info en inschrijving: Reinilde Luyckx –
Van den Plas, 03 384 02 57
Organisatie: KVLV Schilde Vrouwen met
vaart

■■ Crea : Juweeltje spiraal

Activiteitenkalender december 2011

Deze open jeugdraden vinden 4 maal per jaar
plaats.

Plaats: Verzamelen op de Houtlaan aan de
witte werfkeet van de aannemer.

■■ Voordracht: Brandwonden

dinsdag 6 december 2011
van 19.30 tot 22.30 uur
We gaan aan de slag met kraaltjes en maken
er een unieke halsketting van.
Prijs: 5 euro

■■ Filmvoorstelling

“Min of meer”

donderdag 8 december 2011
om 14 en om 20 uur
We putten uit het rijke archief van Antwerpse
langspeelfilms die gemaakt werden tussen
1934 en 1960. In 1955 verscheen “Min of
Meer” op het grote scherm. In Kontaregem
maken de burgemeester en de pastoor altijd
ruzie. Als er jonge koppeltjes verschijnen in
de inrijpoort van de schoenmaker, dan is
het hek van de dam. Van de pastoor moet
de poort dicht, van de burgemeester moet
ze open.Een film met Charles Janssens, Co
Flower en Theo Van den Bosch. Prijs: 1 euro
voor leden, niet-leden betalen 2 euro.
Plaats: Heemhuis Scilla, Alfons Van den
Sandelaan 4, Schilde
Info en inschrijving: 03 385 42 65
Organisatie: Heemkundige Kring Scilla

Plaats: Den Bieshof
Info en inschrijving: Monique Somers,
Waterlaatstraat 56, Schilde, 03 385 17 79
Organisatie: KAV Schilde

■■ Bloemschikken :

Kerststukje

donderdag 8 december 2011
van 19.30 tot 22.30 uur

■■ Bloemschikken:

Tafelsierkunst

woensdag 7 december 2011
om 19 uur

We maken één van de prachtige kerststukjes
die gedemonstreerd werden op 28 november.

Er wordt ook overlopen wat er allemaal voor
jongeren zal gebeuren door de gemeente
en door de jeugdraad en gevraagd hoe de

Organisatie: Vrije Kleuterschool
Wonderwijzer

■■ Inschrijven Digidak
vrijdag 9 december 2011
van 13 tot 14.30 uur
vrijdag 16 december 2011
van 13 tot 14.30 uur
Digidak organiseert
in het voorjaar
van 2012 weer gratis nieuwe initiaties
computerwegwijs, internet, e-mail, Word,
digitaal creatief, excel, powerpoint, leren
werken met mappen en USB-stick en Taks
on Web. Elke cursus omvat drie lessen van
telkens drie uur. U kan tijdens deze twee
dagen hiervoor inschrijven. Na deze data kan
u iedere vrijdag inschrijven tijdens de vrije
inloop van 9 tot 12 uur.
Plaats: Sociaal Huis, Turnhoutsebaan 67,
Schilde
Organisatie: Digidak

Organisatie: KAV-Schilde

Op de open jeugdraad kan elke jongere van
de gemeente zijn of haar zegje komen doen.

Info: Linda Avet, 03 384 06 28,
kleuterschool@wonderwijzer.be

Plaats: Gemeentelokaal, Oudebaan 4,
Schilde

Info en inschrijving: Reinilde Luyckx –
Van den Plas, 03 384 02 57

woensdag 7 december 2011
van 20 tot 22 uur

Plaats: Vrije Kleuterschool Wonderwijzer,
Kleinveldweg 2A, Schilde

Info: Sonja Onraedt, 03 385 36 48

Info en inschrijving: Monique Somers,
Waterlaatstraat 56, Schilde

■■ Open Jeugdraad

schooldagen. Verder kan je kennismaken
met andere ouders en kan je vragen stellen.
De kleuterleidsters en kinderverzorgsters van
Wonderwijzer heten u van harte welkom.

Prijs: 5 euro

Plaats: Gemeentelijk lokaal, Oudebaan 4,
Schilde

Organisatie: KVLV Schilde Vrouwen met
vaart
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aanwezigen het graag (anders) zien.

■■ Informatieavond voor

ouders: Samen voor het
eerst naar school
donderdag 8 december 2011
om 20 uur

Informatieavond voor ouders die gedurende
dit of het volgende schooljaar voor het eerst
kennis maken met de kleuterschool. Volgende
items komen aan bod: de ontwikkeling van
het jonge kind, hedendaags onderwijs en tips
om kinderen voor te bereiden op de eerste

■■ Wijnproeven
vrijdag 9 december 2011
om 20 uur
We proeven sekt, schuimwijnen uit de Duitse
wijngebieden.
Plaats: Torenzaal (boven witte kerk),
Pater Nuyenslaan, Schilde
Info en inschrijving: verplicht,
Hugo De Backer, 03 658 72 02
Organisatie: Wijnclub Chardonnay

wintergenoegens
zaterdag 10 december 2011
om 18 uur

We sluiten 2011 feestelijk af met een
overheerlijke winterbarbecue. We blikken
terug op 2011 en stellen ook onze activiteiten
voor 2012 voor. Prijs: volwassenen: 30 euro,
kind (-12): 15 euro
Inschrijven
is
noodzakelijk.
Het
inschrijvingsgeld dient betaald te worden
op rekening BE14 7775 9531 8883 vóór
zaterdag 3 december 2011.
Plaats: de Wip, Kasteeldreef, Schilde
Info en inschrijving: Willy Stuyck,
03 384 22 61, willy.stuyck@gmail.com,
www.pasar.be
Organisatie: PASAR Schilde ‘s-Gravenwezel

■■ Voordracht : Antarctica:

100 jaar verovering
van de Zuidpool

maandag 12 december 2011
van 14 tot 17 uur
In 2011 is het 100 jaar geleden dat Roald
Amundsen voet zette op de Zuidpool.
Centraal in de voordracht staat de
avontuurlijke Belgische exploratie van
Antarctica, van de Belgica-expeditie (1897)
van A.de Gerlache - met Amundsen - tot
de Prinses Elisabethbasis van nu. Maar dit
continent als thermometer en barometer, als
monitor van de gezondheidstoestand van
onze planeet wordt evenzeer belicht. Prijs:
leden NEOS, markant en Davidsfonds: 6
euro, niet-leden: 7 euro.
Plaats: Conferentiezaal, Brasschaatsebaan
30, Schilde
Organisatie: NEOS Schilde/’s-Gravenwezel
in samenwerking met Davidsfonds en
markant

■■ Kijkuurtje in de

Vrije kleuterschool
Wonderwijzer
dinsdag 13 december 2011
(hoofdschool)
van 10.30 tot 11.30 uur
woensdag 14 december 2011
(wijkschool)
van 10.30 tot 11.30 uur

Om kennis te maken met de school
organiseert Wonderwijzer kijkuurtjes zodat u
de sfeer in de school kan opsnuiven.
Plaats: Vrije Kleuterschool Wonderwijzer,
Kleinveldweg 2A, Schilde
Info: 03 384 06 28,
kleuterschool@wonderwijzer.be
Organisatie: Vrije Kleuterschool
Wonderwijzer

■■ Filmvertoning
woensdag 14 december 2011
van 20 tot 23 uur
We vertonen, bespreken en verbeteren films
die door onze leden gemaakt zijn.
Plaats: Dienstencentrum Schilde,
Schoolstraat 44, Schilde
Info en inschrijving: 03 658 54 10,
myriam.lode@telenet.be
Organisatie: Videoclub Cycloop

■■ Kijkmoment in

kleuterschool Heilig Hart
donderdag 15 december 2011
(hoofdschool)
van 9 tot 10 uur

■■ Winterwandeling

BOSGEUZEN

zondag 18 december 2011
van 8 tot 18 uur
Hoogtepunten: Wandeling langs het
Schildepark, het Vrieselhof, het Speelbos en
de Antitankgracht. Alle afstanden maken een
ommetje langs het Schildepark waarbij de
kortste afstand het park wat nauwkeuriger
bekijkt en dan terug keert naar Wonderwijzer.
De langere afstanden trekken langs de
Rundvoort tot het Vrieselhof, waardoor men
terecht komt bij de Antitankgracht waar je
kan rusten in een visserscafetaria. Verder
langs paadjes en wandelpaden, oa via het
fort van Oelegem, tot de Regenbooghoeve.
De 11 km keert langs het bungalowgebied
en het Sniederspad terug naar het centrum.
De 15 km loopt door het Speelbos, keert
terug langs de Antitankgracht, waarna
tenslotte een stukje Zandhovensebaan volgt.
De 20 km vanaf de Regenbooghoeve langs
de Halse bossen richting Lievekenshoeve en
komt dan ook langs het Sniederspad in het
Speelbos waar 15 en 20 km terug samen
lopen. Afwisselend parcours met verzorgde
controleposten in een zeer bosrijke omgeving.
Bereikbaar met het openbaar vervoer: lijn
420 of 610. Ruime parkeermogelijkheid.
Prijs: leden gratis, niet-leden: 1 euro.
Plaats: School Wonderwijzer,
Schoolstraat 33, Schilde
Info en inschrijving: 03 685 18 11
Organisatie: Bosgeuzen Voorkempen

■■ Kerstmenu en amusement
zondag 18 december 2011
van 14 tot 18 uur
Iedereen is welkom na inschrijving bij Charles
Stockmans.

Juf Ann zet de deur van haar klasje open voor
geïnteresseerde ouders en hun kindjes.

Plaats: zaal Liebaert, Pater Nuyenslaan,
Schilde

Plaats: 1ste kleuterklasje, Oudaen 72,
‘s-Gravenwezel

Info: Charles Stockmans, 03 658 28 59 of
0478 49 14 40

Organisatie: VBS Heilig Hart

Organisatie: Volwassen Mindervaliden en
Alleenstaanden Vereniging

Activiteitenkalender december 2011

■■ Feestelijke

Vuurpijlen? Die mag je niet in de lucht keilen!
Vuurwerk is gevaarlijk. Niet alleen voor wie
het afsteekt, ook voor wie in de buurt staat.
Bovendien kunnen we heel wat branden
vermijden door vuurwerk te verbieden.
Daarom mag je nooit vuurwerk afsteken.
Niet op de openbare weg én niet in je eigen tuin. Doe je dat wel? Dan wacht je een
fikse boete en een onmiddellijke inbeslagname van het vuurwerk.

De burgemeester kan een uitzondering
toestaan op dit algemene verbod. De regel
rond het gebruik van vuurwerk kan u nalezen in het GAS-reglement. Dit reglement
kan u raadplegen op www.schilde.be.
Meer informatie
Milieudienst - Els Van den Bergh
03 380 16 44
milieu@schilde.be

■■ Kerstwandeling in oud

Berchem

maandag 19 december 2011
vanaf 13.30 uur
Wandeling door oud Berchem onder leiding
van een gids.
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Plaats: vertrek oude kerk Berchem

(ingang Wijnegemsestw.), ‘s-Gravenwezel

Info en inschrijving: Mitsy De Schrijver,
03 385 21 26

Info en inschrijving: 03 658 82 82
Organisatie: Parochiale Vrouwenbeweging

Organisatie: markant

■■ Maandelijkse

pensioenzitdag
dinsdag 20 december 2011
van 9 tot 11 uur

Iedereen met vragen over zijn pensioen kan
elke derde dinsdag van de maand terecht op
het gemeentehuis.
Plaats: Gemeentehuis Schilde,
Brasschaatsebaan 30, Schilde
Info en inschrijving: 03 380 16 00
Organisatie: Gemeente Schilde i.s.m.
Rijksdienst voor Pensioenen

■■ Filmavond
woensdag 28 december 2011
van 20 tot 23 uur
Vertoning van door onze leden gemaakte
films over de voorbije uitstap naar Brussel.
Verder vertonen, bespreken en verbeteren we
nog andere films door onze leden gemaakt.
Plaats: Dienstencentrum Schilde,
Schoolstraat 44, Schilde
Info en inschrijving: 03 658 54 10,
myriam.lode@telenet.be
Organisatie: Videoclub Cycloop

Nu al inschrijven
■■ Music for life in Vrije

Activiteitenkalender december 2011

basisschool Heilig Hart
van Maria
dinsdag 20 december 2011
vanaf 15 uur

De kleuters en leerlingen van de basisschool
zingen ten voordele van Music for life.
Hiermee steunt de school een actie van
Studio Brussel met als thema ‘diarree’, een
wereldwijd probleem dat jaarlijks heel wat
kinderlevens eist. De opbrengst van deze actie
zal door de leerlingen overgemaakt worden
in Antwerpen. Van harte welkom voor een
hapje, een drankje en veel gezelligheid.
Plaats: Speelplaats, Oudaen 72,
‘s-Gravenwezel
Organisatie: Vrije basisschool Heilig Hart
van Maria

■■ Mindfulness training
start maandag 16 januari 2012
Voorkom stress, pijn en eindeloos piekeren
door aandacht te geven aan het heden.
De training wordt gegeven in een kleine
groep voor een optimale integratie van
Mindfulness in uw leven
Info en inschrijving: Gracia,
0473 90 00 62, www.gracia.be

■■ Assertiviteitstraining

jongeren vanaf 10 jaar

■■ Dans
Ballet
Turning Point Balletschool
Vennebos
Hoevedreef 2
Aanbod en uurregeling op
www.turning-point-balletschool.be
Dansles
Seniorenraad
03 385 06 03
Dienstencentrum
Schoolstraat 44
di 6-13-20-27/12 (nm)
OKRA ‘s-Gravenwezel
03 384 25 04
Dienstencentrum
Schoolstraat 44
do 1-8-15-22-29/12 (nm)
Lijndansen
KAV-Schilde
03 385 17 79
De Wip
Speelhofdreef 4
ma 12/12 (av)

start dinsdag 10 januari 2012
Info en inschrijving: Gracia,
0473 90 00 62, www.gracia.be

Oriëntaalse dans
El Ritmo Enciende
0476 733 406
Gemeenschapscentrum Schilde
Schoolstraat 44
do 1-8-15/12

■■ Cursus bloemschikken
woensdag 21 december 2011
van 19.30 tot 22.30 uur
Bloemstuk maken aangepast aan het seizoen.
Plaats: Refter van Gemeentelijke lagere
school De Wingerd, Frans Pauwelslei 19

Wilt u ook uw activiteit in deze agenda zien
verschijnen? Surf dan naar www.uitdatabank.
be, vraag een login en paswoord aan en voer
uw gegevens voor maandag 12 december
2011 in! Niet vergeten dat de locatie een
plaats in Schilde moet zijn. Anders wordt
deze niet weergegeven.

Opgelet!
De gemeentelijke diensten, het Sociaal Huis en de bibliotheek, zowel de hoofdbibliotheek als het filiaal, zijn gesloten op vrijdag 23 december 2011 in de namiddag en
vrijdag 30 december 2011 in de namiddag.

Rechtzetting
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Voor brochures waarin de verenigingen
van Schilde en ‘s-Gravenwezel en hun
activiteiten uitgebreid worden voorgesteld
kan u terecht bij de Cultuurdienst en
de Jeugd- en Sportdienst. Ook op de
gemeentelijke website www.schilde.be
vindt u een infofiche per vereniging.

In het artikel over het Albert Van Dyckgenootschap in 2970 actief van november werd een
foutief bankrekeningnummer vermeld. Het correcte nummer is BE57 9791 7016 0435.
Voor informatie rond lidmaatschap kan u terecht bij het secretariaat op 03 383 19 97.

Salsa
El Ritmo Enciende
0476 733 406
Gemeenschapscentrum Schilde
Schoolstraat 44
Beginners
Footwerk & Styling
Medium-gevorderd
di 6-13/12
Volksdans
Mieke Stout
03 383 58 74
Lindecentrum
Lindenstraat 10
Mie Katoen
do 1-8-15-22-29/12 (av)

■■ Gemeenteraad
03 380 16 00
Gemeentehuis (raadzaal)
Brasschaatsebaan 30
ma 19/12 (av)

■■ Hobby
Bridge
Argus Bridge Club
03 383 05 29
Dienstencentrum
Schoolstraat 44
ma 5-12-19-26/12 (av)
woe 7-14-21-28/12 (nm)
Crea
Ziekenzorg ‘s-Gravenwezel
(i.s.m. OKRA)
03 384 25 04
De Wingerd
Frans Pauwelslei 19
ma 5-12-19/12 (nm)

Hobbyclub
OKRA Schilde
03 383 02 05
Dienstencentrum
Schoolstraat 44
di 6-13-20-27/12 (nm)
KVLV-Schilde
03 384 02 57
Gemeentelokaal
ma 19/12 (nm)
Kaarten
OKRA Schilde
Dienstencentrum
Schoolstraat 44
di 6-13-20-27/12 (nm)
do 1-8-15-22-29/12 (nm)

■■ Markten
03 380 14 80
Parking Dienstencentrum
Schoolstraat, Schilde
di 6-13-20-27/12
Lodewijk De Vochtplein

Kerkstraat, ’s-Gravenwezel
woe 7-14-21-28/12

■■ Muziek
Koor
Uyt Jonsten Versaemt Koor
03 383 59 76
Missiehuis Paters Van Scheut
Brasschaatsebaan 126
woe 7-14-21-28/12 (nm)
Harmonie
Harmonie-Orkest Vrije Verenigde
Vrienden
0477 52 25 08
0496 70 16 31
Lokaal Notengalm
Rozenhoek
woe 7-14-21-28/12 (av)
Koninklijke Harmonie Takjes
worden Boomen
03 383 14 56
03 383 37 90
Gemeentelokaal De Wip
Speelhofdreef 4
do 1-8-15-22-29/12 (av)

■■ Ontwikkelings
samenwerking

Schrijfactie Amnesty International
03 385 27 03
03 383 58 69
Schoolstraat 13
ma 19/12

■■ Sport
Badminton
V.O.S. Schilde
0494 72 96 03
Sporthal Vennebos
Hoevedreef z/n
ma 5-12-19-26/12 (av)
Bewegingsopvoeding voor kleuters
Sportdienst
03 380 07 40
Wonderwijzer
Kleinveldweg
za 3-10-17/12
Circusschool
Sportdienst
03 380 07 40
Turnzaal De Wingerd
Wijnegemsteenweg (inrit naast huisnr.
18)

Circus:
za 3-10-17/12 (vm)
Wieleracrobatie:
za 3-10-17/12 (vm)
Fietsen
OKRA Schilde
0472 38 01 75
Dienstencentrum
Schoolstraat 44
woe 7-14-21-28/12 (nm)
do 8-22/12 (dagtocht)
Fit-o-meter 50+
Sportdienst
03 380 07 40
Schildepark
vrij 2-9-16/12
Hapkido en Taekwondo
Taekwondo chon-ji vzw
03 384 07 15
03 383 68 83
Sporthal Vennebos
Hoevedreef z/n (bovenzaal)
di 6-13-20/12 (av)
woe 7-14-21/12 (av)
vr 2-9-16-23/12 (av)
zo 4-11-18/12 (vm)
Joggen
Parochiale Vrouwenbeweging
’s-Gravenwezel
03 658 82 82
rusthuis Sint-Lodewijk
ma 5-12-19-26/12 (vm)
woe 7-14-21-28/12 (vm)
vrij 2-9-16-23-30/12 (vm)
Nordic Walking
Parochiale Vrouwenbeweging
’s-Gravenwezel
03 658 82 82
Krommedreef
ma 5-12-19-26/12 (vm)

Petanque
OKRA Schilde
0475 20 06 16
Dienstencentrum
Schoolstraat 44
di 6-13-20-27/12 (nm)
do 1-8-15-22-29/12 (nm)

regelmatig weerkerende activiteiten

Margrieten (vrouwen)
ma 5-12-19/12 (nm)
Klaradijn/Tante Hessie (+50 jaar)
vr 2-9-16-23-30/12 (vm-nm)
gemeentelokaal De Wip
Speelhofdreef 4
Marjolijntjes (mindervaliden)
za 3/12 (nm)

Schermen
Schermkring Lafayette
0478 38 45 40
Sporthal Vennebos
Hoevedreef z/n
ma 5-12-19/12 (av)
do 1-8-15-22-29/12 (av)
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Colofon
Sportmozaïek
Sportdienst
03 380 07 40
Sporthal KA Vennebos
Hoevedreef z/n
wo 7-14/12
Stappen
Parochiale Vrouwenbeweging
’s-Gravenwezel
03 658 82 82
Sint-Jobsteenweg
di 6-13-20-27/12 (vm)
Thaibox
The Gladiators
0473 33 98 37
Sporthal Vennebos
Hoevedreef z/n (bovenzaal)
ma 5-12-19-26/12
di 6-13-20-27/12
do 1-8-15-22-29/12
za 3-10-17-24-31/12
Turnen
Turnkring Rust Roest
03 385 27 13
Turnzaal De Wingerd
Wijnegemsteenweg (inrit naast
huisnr. 18)
Trainingen:
Seniorengym (vm)
Lager onderwijs (av)
Fit & Fun (av)
ma 5-12-19/12
Kleuterturnen (nm)
woe 7-14-21/12
Dames conditieturnen(vm)
Trampoline recreatief en gevorderden
(av)
Fit & Fun (av)
do 1-8-15-22/12
Hip-Hop
vrij 2-9-16-23/12 (av)
Sporthal Vennebos
Hoevedreef z/n
Recreatief turnen (vm)
Airtrack (vm)
Toestelturnen (vm)
za 3-10-17-24/12
Turnkring Streven
03 383 24 60
Dienstencentrum
Schoolstraat 44
Trainingen:
Dames
ma 5-12-19/12
50+ / 60+
woe 7-14-21/12

Turnzaal Wonderwijzer
Schoolstraat 33
Dames
ma 5-12-19/12
Volleybal
V.O.S. Schilde
0494 72 96 03
Sporthal Vennebos
Hoevedreef z/n
heren competitie, dames competitie,
heren recreatief
di 6-13-20-27/12 (av)
jeugd en dames
woe 7-14-21-28/12 (av)
Sporthal Zandbergen
dames en heren recreatie
woe 7-14-21-28/12 (vm)
Wandelen
OKRA ‘s-Gravenwezel
03 384 25 04
vertrek aan Lodewijk De Vochtplein
ma 12/12(nm)
Vlaamse Actieve Senioren
03 383 55 57
Grote wandeling vertrek Dienstencentrum
ma 5-12-19/12 (nm)
0474 55 36 29
Kleine wandeling
ma 5-12-19-26/12 (nm)

■■ Welzijn
Thai Chi en Qigong
Gracia
www.gracia.be
gracia@gracia.be
0473 90 00 62
Dienstencentrum
Schoolstraat 44
ma 5-12-19/12 (Qigong 9.15u)
ma 5-12-19/12 (Tai Chi 10.15u)
do 1-8-15-22/12 (Tai Chi 9.15u)
Wonderwijzer
Kleinveldweg (blauwe poort)
do 1-8-15-22/12 (Tai Chi 20u)
Yoga
Yoga Param Ananda
03 484 54 31
Openluchtschool Dennenhof
De Pont 6
do 1-8-15-22/12 (av)
za 3-10-17-24/12 (vm)
vr 2-9-16-23/12 (Zandhoven)

Gemeentelijke activiteitenkalender van
het gemeentebestuur van Schilde
Redactieadres
Dienst Communicatie
Brasschaatsebaan 30
2970 Schilde
03 380 16 90
fax 03 384 28 03
communicatie@schilde.be
Grafische vormgeving
Swinnen Printing, Hofstade
Druk
Lithos Printing, Wommelgem
Foto’s, illustraties
Communicatiedienst, Swinnen Printing,
dienst Cultuur & Museum, …
Verantwoordelijke uitgever
Burgemeester Yolande Avontroodt,
Buizerdlaan 23, 2970 Schilde
Sluitingsdatum inzendingen
Teksten en aankondigingen van
activiteiten die plaatsvinden in januari
2012 dienen bij voorkeur digitaal toe
te komen op de dienst Communicatie,
uiterlijk op maandag 12 december
2011, 12.30 uur.
Het staat de redactiekern vrij ingezonden
teksten die in aanmerking komen voor
publicatie eventueel verkort weer te
geven, met respect voor het meest
essentiële van de inhoud.
Aan teksten in dit blad kan geen
rechtskracht worden ontleend.

In deze kalender: regelmatig weerkerende activiteiten van erkende verenigingen die voor iedereen
toegankelijk zijn (dus niet enkel voor leden). Wat we
willen weten: over welke activiteit het gaat natuurlijk
en dan de data en/of frequentie, de plaats van
gebeuren, de naam van de organiserende vereniging
en het telefoonnummer van een contactpersoon.
Vanaf heden worden enkel de wederkerende
activiteiten opgenomen waarvan wij maandelijks
de data doorkrijgen of waarvan we in het bezit zijn
van een jaarkalender. De activiteiten waarvan wij
geen data hebben op het moment van de deadline,
zullen verwijderd worden uit de kalender. Dit om
misverstanden te vermijden. De verenigingen zijn
verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van alle
wijzigingen aan deze informatie, dit wil zeggen
vóór de opgegeven deadline.

