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Ticketverkoop en inschrijvingen

Tickets kunnen in voorverkoop aangekocht worden via de 
webshop of via het evenementenloket in Werf 44 tijdens de 
openingsuren.   

1. Online via www.schilde.be/inschrijven
• Surf naar de voorstelling van uw keuze. 
• Kies het aantal tickets en betaal online. 
• Na betaling ontvangt u de elektronische tickets onmiddellijk  

via e-mail. 
• Print de tickets af en neem ze mee naar de voorstelling.
• Liever zonder papier? De QR-code van uw e-ticket kunt u  

ook laten scannen vanop uw smartphone.

2. Aan de kassa
• Tijdens de openingsuren van het evenementenloket.
• Op de dag van de voorstelling kunt u tot tien minuten voor  

de start van de voorstelling tickets kopen aan de kassa  
(indien nog beschikbaar).

ALGEMENE INFORMATIE

We zullen 2020 niet snel vergeten! Het coronavirus overviel 
ons en in geen tijd kwam onze samenleving tot een nooit 
geziene stilstand. De economie viel stil, we bleven in ons kot, 
evenementen en vrijetijdsactiviteiten werden noodgedwongen 
geannuleerd, sporten in clubverband mocht niet meer, …

We trokken ons op aan de golf van solidariteit die door onze 
gemeente stroomde, aan de tientallen initiatieven die een 
helpende hand reikten aan wie geïsoleerd of in nood was. We 
bleven erin geloven. Ook deze moeilijke periode zou voorbijgaan.

Intussen hebben we al veel stappen gezet. Het houden van 
sociale afstand, het dragen van een mondmasker, handen wassen: 
het zijn nieuwe gewoonten geworden. Stap voor stap gaan we 
richting een nieuw normaal. Of dat hopen we, toch? Want meer 
dan ooit snakken we met z’n allen terug naar een sociaal leven, 
om met z’n allen te genieten van gezellige momenten vol dans, 

WAT EEN JAAR

Wie een vrijetijdspas heeft, geniet van heel wat voordelen.  
De vrijetijdspas kost vijf euro per jaar. Voor inwoners die het 
financieel moeilijk hebben, is de vrijetijdspas gratis.

Zo herkent u de activiteiten waar 
de vrijetijdspas een extraatje biedt: 

Meer informatie en aanvragen
Voor meer informatie over de voordelen, de deelnemende 
verenigingen en het aankopen van de vrijetijdspas kunt 
u terecht bij het evenementenloket (03 380 16 83, 
evenementen@schilde.be) of via www.schilde.be/vrijetijdspas. 

HAAL MEER UIT UW VRIJE TIJD MET DE VRIJETIJDSPAS

VRIJETIJDSPAS 

Vrijetijdspas+, voor inwoners die het financieel 
moeilijk hebben
Hebt u het financieel moeilijk, dan krijgt u 50 % korting.  
Deze vrijetijdspas+ kunt u enkel persoonlijk aanvragen bij  
het evenementenloket. 

U moet voldoen aan één van deze voorwaarden:
• Gezinnen met het VT-statuut (Verhoogde 

Tegemoetkoming). Het kleefbriefje van uw ziekenfonds 
eindigt dan op het cijfer 1.

• Personen in collectieve schuldenregeling
• Minderjarigen in een woonvoorziening in Schilde

zang, theater of comedy. Het maken en promoten van een 
gevarieerd vrijetijdsprogramma was dus nog nooit zo moeilijk.

In deze brochure vindt u een overzicht van de activiteiten en 
evenementen die de komende maanden in gemeente Schilde 
gepland zijn. We kijken hoopvol naar de toekomst en kijken 
ernaar uit om u in goede gezondheid te mogen ontmoeten.
Hou het veilig!

ONDER VOORBEHOUD
Dit nieuwe programma vol fantastische optredens en 
activiteiten bieden we u met een klein hartje aan, met de  
hoop dat alles kan doorgaan. Check daarom regelmatig  
www.schilde.be, volg ons op sociale media en abonneer u  
op de tweewekelijkse nieuwsbrief voor alle actuele info.

Praktische afspraken

• Tickets worden in geen geval terugbetaald of omgeruild, tenzij 
de voorstelling wordt afgelast. Annuleren is wel mogelijk voor 
meerdaagse lessenreeksen. De voorwaarden hiervan vindt u  
op www.schilde.be/sport-en-themakampen.

• De voorstelling begint steeds stipt op tijd. Laatkomers worden 
na aanvang van de voorstelling niet meer binnengelaten, tenzij 
tijdens een pauze.

• Er mag geen eten of drinken meegenomen worden in de zalen. 
• Fotograferen of filmen is verboden. Smartphones en 

gsm’s worden uitgeschakeld om de voorstelling en de 
geluidsapparatuur niet te storen.
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PODIUMAANBOD

Zonder woorden, maar visueel erg sterk, met een knappe ‘boom’-constructie, mu-
ziek en een tikje acrobatie brengt Compagnie Quand je serai grand(e) het levens-
verhaal van de boom op de scène. Poëtisch en trefzeker. Twee acteurs/acrobaten 
construeren de boom -letterlijk- voor uw ogen. Met een trompet en een accordeon, 
met loops van geluiden en muzikale effecten creëren ze een hele wereld. bOOM is 
een prikkelende voorstelling voor jong en oud.

#KINDEREN #THEATER #ACROBATIE #ZONDERWOORDEN

ZONDAG 24 JANUARI
15 uur  
Werf 44 (grote zaal), Schoolstraat 44, Schilde
evenementenloket, 03 380 16 83, www.schilde.be/inschrijven    
6 euro

JEUGDTHEATER 
bOOM 
(vanaf 4 jaar)

Wat vond u van zijn verschijning bij ‘Belgium’s Got Talent’, ‘Studio Brussel’ of 
‘Iedereen Beroemd’? Met zijn charismatisch enthousiasme en humor neemt hij u 
mee in een verhaal vol gedachten lezen, beïnvloeden en voorspellen. Geen blabla, 
afgesproken spel of egotripperij. De maskers vallen even weg, u wordt uit uw 
comfortzone gehaald en krijgt er bakken vol nieuwe energie voor in de plaats. Zijn 
ontwapenend optreden zal u nog lang bijblijven.

ZATERDAG 30 JANUARI  
20 uur  
Werf 44 (grote zaal), Schoolstraat 44, Schilde
evenementenloket, 03 380 16 83, www.schilde.be/inschrijven  
12 euro

MENTALIST  
PIET KUSTERS  

#GOOCHELSHOW

VRIJETIJDSPAS 
10 % korting

VRIJETIJDSPAS 
10 % korting

HAAL MEER UIT UW VRIJE TIJD MET DE VRIJETIJDSPAS

Onder voorbehoud 

van de geldende  

coronam
atregelen.
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ZONDAG 7 FEBRUARI
11 uur
Werf 44 (grote zaal), Schoolstraat 44, Schilde 
evenementenloket, 03 380 16 83, www.schilde.be/inschrijven 
10 euro

KLEPPEN EN 
SNAREN
Aperitiefconcert

Kleppen en snaren, ronde en warme tonen van een saxofoon en zachte, parelende 
resonanties van een harp. Kurt Bertels en Daphne Vandemeulebroucke brengen be-
kende en minder bekende composities op een verrassende manier. De rode draad 
doorheen deze boeiende reis is de expressieve kracht van de composities, waarbij u 
langs uiteenlopende emoties en sferen wordt meegevoerd, van intiem en beheerst 
bij Joseph Jongen over uitgelaten en grenzeloos hartstochtelijk bij Astor Piazzolla en 
Ida Gotkovsky, naar de puur lyrische melancholie van Gustav Bumcke. Tot slot gaat 
er bijzondere aandacht naar componisten van eigen bodem.

#KLASSIEK #CONCERT

EINDEJAARS-
CONFERENCE 
MET BERT  
GABRIËLS 

#EINDEJAARS #HUMOR

Na het succes van de #Eindejaars 2019 op Radio1 en op de regionale zenders, gaat 
Bert Gabriëls verder op het elan met een nieuwe #Eindejaars. Maar deze keer nog 
slimmer, grappiger en scherper dan de vorige. Het zal een bijzondere conférence 
worden zoals u nog nooit hebt gezien, want 2020 was een jaar zoals we er nog nooit 
één hebben meegemaakt. Het zal een show zijn over ons. Over wat we hebben 
bijgeleerd. En hoe we daar weer samen nog een keer goed mee kunnen lachen.

Bert Gabriëls is een van de hardst werkende en meest ervaren comedians van 
Vlaanderen. Hij maakte al tien theatershows waarmee hij door heel Vlaanderen en 
Nederland toerde. Hij werd bekend dankzij tv-programma’s als ‘Comedy Casino’, 
‘Scheire en de Schepping’, ‘Absurdistan’, ‘Advocaat van de duivel’ en natuurlijk 
‘Zonde van de Zendtijd’.

Deze voorstelling werd geherprogrammeerd na de annulatie van  
de voorstelling op 9 december 2020.

WOENSDAG 10 FEBRUARI
20 uur  
Werf 44 (grote zaal), Schoolstraat 44, Schilde 
evenementenloket, 03 380 16 83, www.schilde.be/inschrijven  
10 euro

Twee vrienden boekten een trip naar Londen om zowel een popconcert in Wembley 
als hét tennistornooi Wimbledon bij te wonen. 
Heel hun sociaal leven draait rond de sportclubs waarin ze beiden actief zijn.  
Hun vriendschap lijkt onverbrekelijk. Is er harmonie tussen hen, zijn ze gelijkwaardig? 
Ze hebben elkaar hoe dan ook erg nodig. Ze leefden intens naar dit ‘weekendje-
onder-maten’ toe omdat ze heel wat hebben bij te praten. 

Met humor en drank raken ze ongewild fundamentele waarden aan, verbloemd door 
het sportjargon. Muziek, voetbal en tennis als metafoor voor hun levensvisies. 
Een tragikomische excursie die hun karakters fileert. Maar zal hun vriendschap 
overleven? Over de duurzaamheid van een intense mannenvriendschap, die boven 
elke relatie staat… of toch niet?

#THEATER

DONDERDAG 18 FEBRUARI
14 uur  
Werf 44, Schoolstraat 44, Schilde
evenementenloket, 03 380 16 83, www.schilde.be/inschrijven       
8 euro

TIEBREAK
Met Rikkert Van Dijck  
en Erik Goris

VRIJETIJDSPAS 
10% korting

VRIJETIJDSPAS 
10% korting

VRIJETIJDSPAS 
2 euro korting
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ZATERDAG 6 MAART
20 uur
Werf 44 (grote zaal), Schoolstraat 44, Schilde
evenementenloket, 03 380 16 83, www.schilde.be/inschrijven 
10 euro

THEATER: 
WEIRD TALES

#THEATER #HUMOR #MYSTERIE

In de zomer van 1816 huren Lord Byron en Dr. Polidori de beruchte  
Villa Diodati aan het meer van Genève. Ze verwachten vrolijk bezoek van  
Percy en Mary Shelley, maar het zomeruitje valt al snel in het water.  
Buiten regent het zwarte as en uit pure verveling begint het gezelschap dan maar  
te griezelen. Op drie stormachtige nachten bedenken ze het monster van Frankenstein 
en de vampier. Wat als hun monsterlijke hersenspinsels een eigen leven beginnen 
leiden?

Het jonge theatergezelschap Krapp gooide reeds grote ogen op diverse theaterfestivals 
en won op Theater Aan Zee in 2019 de SABAM jongtheaterschrijfprijs met hun 
voorstelling ‘Through The Looking Glass’. De voorstelling Weird Tales belooft een 
bijzonder geslaagde combinatie van mysterie en humor, vol pientere dialogen en 
verrassende wendingen te zijn.

Chin-Cheng Lin, geboren in Taiwan maar al jaren gesetteld in België, weet als geen 
ander de toeschouwer onder te dompelen in het gehele klankspectrum van de ma-
rimba. Met 2, 4 of 6 stokken. Lin kan alle akkoorden aan zoals een pianist dit kan. 
Dit bewees hij de voorbije jaren zowel in binnen- als buitenland. In 2018 schitterde 
hij onder meer in Carnegie Hall (New York) en vorig jaar was hij te gast in Tokyo 
Opera City (Japan). Hij speelt zowel eigen composities als werken van grootheden 
zoals Bach, Debussy en Chopin. Lin wordt geprezen vanwege zijn fantasierijke en 
verhelderende interpretaties van het marimba-repertoire.

#KLASSIEK #CONCERT

ZONDAG 28 MAART
11 uur  
Werf 44 (grote zaal), Schoolstraat 44, Schilde
evenementenloket, 03 380 16 83, www.schilde.be/inschrijven  
10 euro

VRIJETIJDSPAS 
10% korting

VRIJETIJDSPAS 
10% korting

CHIN-CHENG LIN
Aperitiefconcert

‘Spinnenmetenknippen’ is een wandelvoorstelling en vertelt het verhaal van Lily.  
Zij woont op het kerkhof met haar vader en daar ontmoet ze Kasper. Er ontstaat een 
prille liefde tussen hen maar die is helaas van korte duur, want de Schikgodinnen 
komen Lily halen. Kasper wil er alles aan doen om dit te verhinderen, maar of hij haar 
lot kan beïnvloeden, is maar zeer de vraag. 

Taboedoorbrekend werken en plaats maken voor een lach én een traan. Dat is het 
grote doel van ‘Spinnenmetenknippen’. Max Last vertelt met muziek, dans en woord 
een verhaal over verdriet en loslaten, maar ook over vriendschap en ontluikende 
liefde. Geen droeve, zware kost maar een gevoelig verhaal met plaats voor humor. 
Max Last maakt, na ‘Niks is wat het lijkt’ en ‘Duizend dingen achter deuren’ zijn derde 
voorstelling op een bijzondere locatie. De voorstelling kwam er op vraag van de stad 
Leuven om rouw en verlies bespreekbaar te maken bij kinderen.

ZONDAG 18 APRIL  
11 uur en 14 uur  
kerkhof, Kerkplein, Schilde
www.schilde.be/inschrijven 
6 euro

SPINNENMETEN- 
KNIPPEN 
(vanaf 6 jaar)

#KINDEREN #VOORSTELLING #WANDELEN

VRIJETIJDSPAS 
10% korting

Onder voorbehoud 

van de geldende  

coronam
atregelen.
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DONDERDAG 29 APRIL
20 uur
Werf 44 (grote zaal), Schoolstraat 44, Schilde 
www.schilde.be/inschrijven 
15 euro

THEATER:  
FETSKEU   
(met Ben Segers, Ini Massez 
en Dominique Mondelaers)

Fetskeu: een misstoot die een kets veroorzaakt bij het biljarten. Overdrachtelijk:  
een verkeerde handeling, een miskleun, een misser, een afschamper ook gebruikt 
in de voetballerij. 

De broers Ronny en Franky Verbinst gaan wekelijks bowlen in Eurocity 2000.  
De bowlingvreugde bij de broers Verbinst zit op een laag pitje.  
Franky wil hun vaste bowlingavonden nieuw leven inblazen en heeft hen 
ingeschreven voor een tornooi voor gemengde ploegen. Niet evident voor twee 
single mannen. Maar dat is buiten Franky en vooral Tinder gerekend. Oké, dit lijkt 
verdacht veel op het startpunt van groteske billenkletserij, maar net als  
een bowlingbal kan het plots allemaal een onverwachte richting uitgaan.

#THEATER

VRIJETIJDSPAS 
10% korting

TONEEL: MIJN 
BRILJANTE 
SCHEIDING

#THEATER

‘Mijn Briljante Scheiding’ is een... nu ja, briljante monoloog. Het personage Angèle, 
verwikkeld in een lang aanslepende echtscheiding, doet haar verhaal op een 
eerlijke, confronterende, soms pijnlijke manier, maar met veel amusante anekdotes. 
Het stuk springt van het tragische naar het komische in één oogopslag. Om te 
lachen ‘door uw tranen heen’. Grappig, intelligent en vol emoties. Een heerlijke 
namiddag gegarandeerd.

Deze voorstelling werd geherprogrammeerd na de annulatie van  
de voorstelling op 10 december 2020.

WOENSDAG 26 MEI
14 uur  
Werf 44, Schoolstraat 44, Schilde 
evenementenloket, 03 380 16 83, www.schilde.be/inschrijven  
8 euro

De Poolse cellist Kacper Nowak wordt beschouwd als een van de grootste Europese 
beloften van zijn generatie. Hij speelt elke noot met de hoogste vorm van muzikale kunst 
en beheerst virtuositeit. In oktober 2018 werd zijn eerste CD ‘Contrastes’ uitgebracht en 
vrijwel onmiddellijk geselecteerd voor de ‘Listeners’ Choice Award’ in New York.
Kacper wordt begeleid door Monika Darzinkeviciute. Monika is een Litouwse hoog 
getalenteerde pianiste die zowel in België als in Zwitserland woont. Als laureate van 
verschillende nationale en internationale pianowedstrijden is ze vooral gekend als eerste 
prijswinnaar van de Belgische Joseph Darche-pianoprijs (2017) en als tweede laureate 
van de Italiaanse Luigi Nono kamermuziekwedstrijd met cellist Natania Hoffman.
Muziek blijft een wonderlijk fenomeen en deze twee jonge virtuozen ontsluieren het met 
bijzondere gevoeligheid.

Deze voorstelling werd geherprogrammeerd na de annulatie van het concert op  
13 december 2020.

#KLASSIEK #CONCERT

ZONDAG 13 JUNI
11 uur  
Werf 44 (grote zaal), Schoolstraat 44, Schilde
evenementenloket, 03 380 16 83, www.schilde.be/inschrijven       
10 euro

KACPER NOWAK 
& MONIKA 
DARZINKEVICIUTE
Aperitiefconcert

VRIJETIJDSPAS 
2 euro korting

VRIJETIJDSPAS 
10% korting



LESSENREEKSEN 
SPORT

Voor jongeren van 8 tot 11 jaar en van 12 tot 15 jaar
Beweeg je graag en zoek je een leuke afwisseling? Wil je alle kneepjes van 
badminton leren? Kom je dan met andere jongeren uitleven op woensdagmiddag.

Voor volwassenen
Ook badminton voor volwassenen is een succes.  
Wilt u graag bewegen op een ontspannende, leuke manier?  
Dan is deze lessenreeks echt iets voor u.

#SPORT #KINDEREN #JEUGD #VOLWASSENEN

WOENSDAGNAMIDDAG
13, 20, 27 januari 
3, 10, 24 februari 
3, 10, 17, 24, 31 maart 
21, 28 april
sporthal Vennebos,  
Hoevedreef 5, Schilde
www.schilde.be/inschrijven

RECREATIEF  
BADMINTON
lessenreeks voor kinderen, 
jongeren en volwassenen

Prijs lessenreeks 

Jongeren 
8-15 jaar

14 tot 15 uur 39 euro

volwassenen 15 tot 16.30 uur 39 euro

Of u nu een beginneling of gevorderde fitnesser bent, de fit-o-meter houdt u in 
beweging. Dit 1100 meter lange parcours telt 18 oefeningen. Onder deskundige 
begeleiding brengt en houdt u samen met leeftijdsgenoten uw conditie op peil. 

 
 

VRIJDAGNAMIDDAG
15, 22 en 29 januari
5, 12, 26 februari
5, 12, 19, 26 maart
2, 23 april
7, 14, 21, 28 mei
4, 11, 18 en 25 juni
Verzamelen om 15 uur aan sportpunt Schildehof – Bellevue (hoofdingang park), Schilde
www.schilde.be/inschrijven 
gratis

FIT-O-METER 
50+ 
geniet van alle 
fitnessvoordelen  
middenin de natuur

#SPORT #SENIOREN 

Onder voorbehoud 

van de geldende  

coronam
atregelen.
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VRIJETIJDSPAS 
4 euro korting



Multimove is de perfecte basis voor een gezond en sportief leven voor uw kind.

Samen met hun vriendjes krijgen ze al spelenderwijs de belangrijkste bewegingsvaar-
digheden zoals springen, zwaaien, dribbelen, glijden, werpen, roteren,… onder de 
knie. Jonge kinderen hebben die nodig om hun motorische ontwikkeling te bevorde-
ren. 

Iedereen is welkom! Neem contact op met de vrijetijdsdiensten als uw kind extra 
aandacht nodig heeft.

#SPORT #KINDERENMULTIMOVE 
lessenreeks voor kinderen 
van 3 tot 8 jaar

ZONDAGVOORMIDDAG
17, 24, 31 januari
7, 28 februari 
7, 14, 21, 28 maart
25 april
9, 30 mei
6, 13, 20, 27 juni
sporthal Vennebos,  
Hoevedreef 5, Schilde
www.schilde.be/inschrijven

VRIJETIJDSPAS 
4 euro korting

 Prijs lessenreeks

3-4 jarigen 9 tot 10 uur 48 euro

5-8 jarigen 10 tot 11 uur 48 euro

Start to mountainbike 1.0
Nog nooit gemountainbiket? Dan is deze lessenreeks iets voor u.  
Vijf opeenvolgende weken proeft u van de mountainbikesport. 
De begeleiders leren u de basistechnieken zoals klimmen, 
dalen, bochten nemen, remmen,… Maar ook een aantal 
technische aspecten zoals positie op de fiets, de banden en het 
basisonderhoud van de mountainbike komen aan bod. U ontdekt 
leuke onverharde paadjes en geniet van fietsen in de natuur. Ook 
avontuurlijke toertochten ontbreken niet.

Start to mountainbike 2.0 
Deze lessenreeks is het vervolg op Start to mountainbike 1.0.  
De meer ervaren mountainbikers kunnen hun technische 
vaardigheden verbeteren tijdens deze vijfdelige lessenreeks. U 
oefent de moeilijkere technische aspecten zoals bunny hop en 
surplace. 

ZONDAGVOORMIDDAG
dienst vrije tijd en welzijn, Eugeen Dierckxlaan 24, Schilde
www.schilde.be/inschrijven

START TO 
MOUNTAINBIKE 
Lessenreeksen voor starters en de iets 
meer ervaren mountainbikers  
(vanaf 16 jaar)

#SPORT #JEUGD #VOLWASSENEN 

Start to mountainbike 1.0 9 tot 11 uur 25 april
2, 9, 16 en 23 mei

Start to mountainbike 2.0 9 tot 11 uur 30 mei
6, 13 20 en 27 juni

Prijs lessenreeks 

Eigen mountainbike en helm 20 euro

Met huur mountainbike en 
helm

60 euro

VRIJETIJDSPAS 
4 euro korting
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EVENTS | ACTIVITEITEN

MAANDAG 1 FEBRUARI
20 uur
Werf 44 (kleine zaal), Schoolstraat 44, Schilde
dienst vrije tijd en welzijn, 03 380 07 47
Wegens coronamaatregelen zijn er slechts 25 zitplaatsen in de kleine zaal van  
Werf 44. Gelieve dus op tijd te komen. Geen inschrijvingen vooraf.
gratis

LOVING  
VINCENT 
Cinéma Sonja

#FILM #GOLDENGLOBEAWARD2018

Net wanneer Vincent succesvol begint te worden, pleegt hij zelfmoord. Was het 
vanwege zijn geestelijke gezondheid of problemen met zijn broer? Was het een 
wanhoopsdaad om meer erkenning te krijgen voor zijn werk? Of was het helemaal 
geen zelfmoord? Armand Roulin, de zoon van Van Goghs postbode, gaat naar 
Auvers om daar het mysterie rond Vincents dood te ontrafelen.  
De verschillende mensen (allemaal geschilderd door Van Gogh) die hij tijdens zijn 
reis ontmoet, hebben elk hun eigen verhaal. Het blijkt moeilijk de waarheid over de 
getroebleerde Vincent te achterhalen. In 65.000 frames, met de hand geschilderd 
door meer dan 125 kunstenaars die dezelfde techniek als Van Gogh hanteerden, 
brengt de film Van Goghs meest inspirerende schilderijen tot leven. 

MAANDAG 4 JANUARI 
20 uur
Werf 44 (kleine zaal), Schoolstraat 44, Schilde
dienst vrije tijd en welzijn, 03 380 07 47
Wegens coronamaatregelen zijn er slechts 25 zitplaatsen in de kleine zaal van  
Werf 44. Gelieve dus op tijd te komen. Geen inschrijvingen vooraf. 
gratis

ADAM  
Cinéma Sonja

#FILM #DRAMA

Regisseur Maryam Touzani ontroert met een bescheiden en empatisch debuut over 
de diepgewortelde affectie tussen twee door het leven beproefde vrouwen die 
elkaars leven voorgoed veranderen.

In de Medina van Casablanca runt Abla, moeder van een 8-jarig meisje, een 
Marokkaanse patisserie. Wanneer Samia, een jonge zwangere vrouw, bij haar 
aanklopt, weet Alba niet dat haar leven voorgoed zal veranderen. Een toevallige 
speling van het lot, twee vrouwen op de vlucht en de weg naar de essentie van 
menselijkheid. Een onverwachte vriendschap tussen twee vrouwen  
die zich staande houden in de patriarchale Marokkaanse samenleving.

Onder voorbehoud 

van de geldende  

coronam
atregelen.
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De 44 minuten durende geanimeerde anthologiefilm speelt zich af in koloniaal 
Afrika in de late 19e eeuw. De film vertelt het verhaal van vijf verschillende 
personages: een getroebleerde koning, een pygmee van middelbare leeftijd die in 
een luxehotel werkt, een mislukte zakenman op expeditie, een verloren gelopen 
portier en een jonge deserteur. Hun keuzes en handelingen zullen het verloop van 
de geschiedenis beïnvloeden. Zoals altijd kunnen kleine ingrepen grote gevolgen 
hebben.  

De fijnzinnige animatiefilm durft een donkere bladzijde omslaan in het 
geschiedenisboek van België. Zowel visueel als inhoudelijk is deze stop-motionfilm 
uit de Mechelse studio Beast Animation een revelatie.

#FILM #DRAMA 

MAANDAG 1 MAART
20 uur
Werf 44 (kleine zaal), Schoolstraat 44, Schilde
dienst vrije tijd en welzijn, 03 380 07 47
Wegens coronamaatregelen zijn er slechts 25 zitplaatsen in de kleine zaal van 
Werf 44. Gelieve dus op tijd te komen. Geen inschrijvingen vooraf.
gratis

CE MAGNIFIQUE 
GÂTEAU 
Cinéma Sonja

Kom mee gezellig genieten van een heerlijk driegangenmenu en aangepaste 
animatie. In samenwerking met de gemeentelijke seniorenraad.

#SENIOREN

MAANDAG 22, DINSDAG 23, WOENSDAG 24 MAART  
OM 13 UUR IN WERF 44
DONDERDAG 25 MAART OM 13 UUR IN HET DORPSHUIS
Werf 44, Schoolstraat 44, Schilde
Dorpshuis, Kerkstraat 24, Schilde (’s-Gravenwezel)
dienst vrije tijd en welzijn, 03 380 07 47, senioren@schilde.be
13 euro voor inwoners en 16 euro voor niet-inwoners

LENTEFEEST  
SENIOREN

De 25-jarige Sibel woont met haar vader en zus in een afgelegen dorp in de 
bergen aan de Zwarte Zee. Zij is stom geboren en communiceert met de anderen 
in een voorouderlijke ‘gefloten’ taal. Ondanks haar inspanningen wordt ze door de 
dorpsbewoners gemeden, omdat die denken dat ze ongeluk brengt. Alleen haar 
vader Enim weet haar naar waarde te schatten.  
Deze film overtuigt door zijn natuurlijkheid in acteren. Nergens heb je het gevoel 
dat er karikaturale personages zijn. Vooral hoofdactrice Damla Sönmez zet een zeer 
sterke prestatie neer. De film schippert tussen een fabel en een realistisch verhaal, 
maar is tevens een sterke feministische film over de strijd van een jonge vrouw 
binnen een patriarchale, traditionele samenleving.

#FILM #DRAMA

MAANDAG 5 APRIL
20 uur
Werf 44 (kleine zaal), Schoolstraat 44, Schilde
dienst vrije tijd en welzijn, 03 380 07 47
Wegens coronamaatregelen zijn er slechts 25 zitplaatsen in de kleine zaal van 
Werf 44. Gelieve dus op tijd te komen. Geen inschrijvingen vooraf.     
gratis

SIBEL
Cinéma Sonja
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VRIJDAG 23 APRIL 
van 9.30 tot 16 uur
turnzaal De Wingerd, Wijnegemsteenweg (inrit naast nr. 18),  
Schilde (‘s-Gravenwezel). De lunch gaat door in het Dorpshuis.
binnen- en buitenschoeisel, sportieve kleding, regenkledij indien nodig
www.schilde.be/inschrijven 
12 euro voor een hele dag met lunch
7 euro voor een halve dag (zonder lunch)
*korting vrijetijdspas enkel bij hele dag

SENIOREN- 
SPORTDAG
Blijven bewegen houdt 
55-plussers jong en fit 

#SPORT #SENIOREN #EVENEMENT

Proef van heel wat verschillende sporten. Kies uit individuele of groepssporten zoals 
dans, schieten, petanque, drums alive, curve bowl, zelfverdediging,…

Tijdens de middagpauze krijgt u een broodje en ’s avonds taart met koffie of thee. 
Want dan is het tijd om gezellig bij te praten. 

VRIJETIJDSPAS 
2 euro korting*

Lente! Kriebelt het bij jullie ook om weer buiten te zijn? Kom dan mee  
buitenspelen. Speel, geniet en ontspan … gezellig met ons mee.

’t Parkske wordt omgetoverd tot een gigantisch buitenspeelterrein met toffe 
activiteiten voor alle kinderen. De aanwezigen krijgen een gezond tussendoortje en 
een fairtradedrankje.

#SPORT #JEUGD #EVENEMENT

WOENSDAG 21 APRIL 
van 13 tot 17 uur
’t Parkske, Turnhoutsebaan 204, Schilde
dienst vrije tijd en welzijn, 03 380 07 47, jeugd@schilde.be
gratis

BUITENSPEELDAG 
Met z’n allen buitenspelen!

Gemeente Schilde zet in op erfgoed en dat doen we samen met de werkgroep 
erfgoed, Heemkundige Kring Scilla en heemkring De Drie Rozen. We hebben dan 
ook een rijke geschiedenis. Tijdens de erfgoeddag dit jaar staan bestaande of ver-
dwenen kroegen, café’s, brouwerijen en dancings in de kijker. De wandelingen gaan 
door tussen 10 en 18 uur. Kies tussen de kroegentocht in Schilde of ’s-Gravenwezel 
… of doe ze allebei!

Tocht door Schilde
Gegidste wandeling van ongeveer 3 km vanaf café De Gulden Poort. De wande-
ling duurt ruim 2.30 uur met tussenstop op de Turnhoutsebaan bij Café Schil Dorp 
(zaal Nova) met drankpauze en diapresentatie. Start en aankomst in café De Gulden 
Poort, Dorpsstraat 27.

Tocht door ’s-Gravenwezel
Gegidste wandeling van ongeveer 1,5 km vanaf heemhuis De Drie Rozen. De wan-
deling duurt ruim 2 uur.

ZONDAG 25 APRIL 
eerste vertrek (beide locaties) rond 10 uur, laatste vertrek om 16 uur 
vertrek en aankomst Schilde: café de Gulden Poort, Dorpsstraat 27
vertrek en aankomst ’s-Gravenwezel: heemhuis De Drie Rozen, Kerkstraat 41-45
dienst cultuur, 03 380 16 37, cultuur@schilde.be
Zonder vooraf in te schrijven, gewoon komen dus!
gratis

ERFGOEDDAG  
‘DE NACHT’
Beleef een historische 
kroegentocht

#TREFWOORDEN #ERFGOEDDAG #KROEGENTOCHT

Onder voorbehoud 

van de geldende  

coronam
atregelen.
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Jaren 1930, Noord-Zweden. Elle Marja is een veertienjarig Sami-meisje in een 
familie van rendierherders. Zoals ieder Sami-kind moet ze samen met haar zusje 
naar een Zweedse kostschool om Zweeds te leren en om zich ‘aan te passen’ aan 
de Zweedse samenleving. Elle Marja is een uitstekende leerlinge die zich vlug 
perfect in het Zweeds kan uitdrukken. Toch ervaart ze al snel dat de dorpsbewoners 
en de schooldirectie de Sami als minderwaardig beschouwen.  
Als Zweedse wetenschappers alle Sami-kinderen aan een vernederende raciale 
test onderwerpen, is voor Elle Marja de maat vol. Stiekem gaat ze naar een voor 
haar verboden dansavond in het dorp, waar ze Niklas leert kennen, een jongen uit 
Uppsala. Terug op school besluit Elle Marja alles achter te laten en haar identiteit te 
verloochenen.

MAANDAG 10 MEI 
20 uur
Werf 44 (kleine zaal), Schoolstraat 44, Schilde
dienst vrije tijd en welzijn, 03 380 07 47
Wegens coronamaatregelen zijn er slechts 25 zitplaatsen in de kleine zaal van  
Werf 44. Gelieve dus op tijd te komen. Geen inschrijvingen vooraf.
gratis

SAMI BLOOD
Cinéma Sonja

#FILM #DRAMA

ZATERDAG 1 MEI
centrum Schilde
markt en kermis: dienst.der.werken@schilde.be, 03 380 14 83
opening toeristisch seizoen: www.toerismevoorkempen.be
Oldtimerrally: www.elitereklaamrally.be

ER IS HEEL 
WAT TE DOEN 
OP ZATERDAG  
1 MEI 
Slenter over de feestmarkt, 
maak een ritje op een 
kermismolen, schrijf u in 
voor een fietsfotozoektocht 
of bewonder oude 
voertuigen

# MARKT #OLDTIMERRALLY #TOERISME #KERMIS

Van 8.30 tot 17 uur kunt u in de Schoolstraat koopjes doen op de markt.  
Gezellig, ontspannend en in een familiale sfeer. Met een ruim assortiment en 
interessante voorwaarden. En ook op de parking van Werf 44 is het feest. Want de 
kermis is er voor klein en groot. Een ritje maken op de paardenmolen of liever een 
lekkere smoutebol smullen? Dit jaar staat de kermis er tot en met maandag.  
Drie dagen kermisplezier dus!

Kom zeker ook de sfeer opsnuiven aan het gemeentehuis bij de elfde editie van de 
Elite Reklaam Oldtimerrally. Hoe u deze rally coronaproof kunt beleven en bijwonen, 
was bij het ter perse gaan van deze brochure nog niet duidelijk.

Ook weerklinkt het startschot van het nieuwe toeristische seizoen aan Werf 44.  
U bent welkom van 10 tot 18 uur. Vanaf dan tot en met 26 september kunt u weer 
meedoen aan de fietsfotozoektocht doorheen de Voorkempen. Schrijf u op 1 mei in 
voor 4 in plaats van voor 5 euro. De prijsuitreiking vindt plaats in september.
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’S-GRAVENWEZEL FEEST EN BRUIST  
van zaterdag 5 juni tot en met dinsdag 8 juni

Zaterdag 5 juni: Dorpsdag - ‘Wezel Zomert’
Na een noodgedwongen sabbatjaar door de coronacrisis, zal de jaarlijkse Dorpsdag dit jaar weer het toneel zijn voor sfeer en gezelligheid 
in het centrum van ’s-Gravenwezel. Onder het thema ‘Wezel Zomert’, en naar aloude traditie in openlucht, geeft de Dorpsdag de aftrap van 
de zomer in de Parel der Voorkempen. Fijne mensen ontmoeten en kuieren tussen de diverse standen en attracties van lokale handelaars, 
marktkramers en verenigingen kan van 17 tot 23 uur. Voor nog meer ambiance zorgen tal van activiteiten voor jong en oud, met onder meer 
muziekoptredens, acts en kinderanimatie.

De feestmarkt wordt feestelijk afgesloten met een spet-
terend vuurwerk om 23 uur, en daarna kan er nog verder 
worden gefeest tijdens het sGRAVENbal, de afterparty voor 
jong en oud boordevol sfeer en good vibes.

5 EN 6 JUNI
centrum ’s-Gravenwezel
Dorpsdag: dorpscomite.sgravenwezel@telenet.be, 
0496 18 03 88, www.facebook.com/dcwezel
Markt en kermis: dienst.der.werken@schilde.be,  
03 380 14 83
Wielerwedstrijd: vermeiren.marc1@telenet.be, 0496 
83 35 27, www.kwacwezelsportief.be

Zondag 6 juni: wielerwedstrijd
Wielerfans komen aan hun trekken tijdens de 67e 
wielerwedstrijd voor Eliterenners zonder contract 
en Beloften Cycling Vlaanderen. Vertrek om 15 uur. 
Koersformaliteiten en vertrek/aankomst: Café Hof van 
Wezel, Kerkstraat 34.

ZONDAG 23 MEI
van 10 tot 18 uur
schatten van 14 tot 17 uur 
Schildehof, De Pont 45, Schilde
dienst cultuur, 03 380 16 28, cultuur@schilde.be

KUNST- EN  
BROCANTEMARKT 
Peter en Christophe 
Bernaerts taxeren 
kunstschatten op 
pinksterzondag

Kunstenaars van binnen en buiten de gemeente tonen en bieden hun  
werk te koop aan. Tussen 10 en 18 uur wordt Schildehof weer omgetoverd  
tot een klein Montmartre.

Hebt u een kunstwerk of een object waarvan u denkt of hoopt dat het iets waard is? 
Laat het vrijblijvend schatten door Peter en Christophe Bernaerts. Deze schatters zijn 
bekend van ‘Schatten op zolder’ en ‘Rijker dan je denkt’. Maximaal twee voorwerpen 
per persoon.

Er is een friet- en snackkraam met ook een vegetarisch aanbod. Er is een ijskraam en 
drankjes zijn te verkrijgen op het gezellige terras. Leuke randanimatie met een spring-
kasteel, grime en straattheateracts maken de sfeer compleet.

#EVENEMENT

Bent u kunstenaar en wilt u uw eigen werk 
tonen of verkopen? Dat kan. Ook brocanteurs 
mogen verkopen, maar geen kleding, 
huishoudtoestellen, namaakspullen, dranken 
en tabakswaren, make-up en parfumerie, 
dieren en planten of nieuwe artikelen. 
Deelnemen aan de kunstmarkt is gratis. 
Inschrijven via www.schilde.be/inschrijven.

Onder voorbehoud 

van de geldende  

coronam
atregelen.
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SHOPLIFTERS 
Cinéma Sonja

Een arm Japans gezin overleeft van kleine winkeldiefstallen. Shoplifters dropt ons 
in Tokyo bij de Shibata’s, een arm gezin dat met zijn zessen samenhokt in een 
piepklein huisje. Het is er niet bepaald net, maar wel lekker warm – figuurlijk 
althans.
Deze film is een echt gezinsportret. Kore-eda’s geliefde thema’s komen hier op 
haast magische wijze samen. Wat is familie? Wat is opvoeding? Wat geeft u door? Is 
dat goed of slecht?
Wat dit gezin allemaal uitspookt, maakt dat we snel een oordeel klaar hebben. 
Maar de diepe verbondenheid die we twee uur lang ervaren, verzacht onze blik.

#FILM #DRAMA

MAANDAG 7 JUNI  
20 uur
Werf 44 (kleine zaal), Schoolstraat 44, Schilde
dienst vrije tijd en welzijn, 03 380 07 47
Wegens coronamaatregelen zijn er slechts 30 zitplaatsen in de kleine zaal van Werf 
44. Gelieve dus op tijd te komen. Geen inschrijvingen vooraf. 
gratis

30 mei t/m 7 juni

www.weekvandebegraafplaatsen.be

Week 
van de 
Begraafplaatsen

INTERACTIEVE 
RONDLEIDING 
KERKHOF  
SCHILDE

#ERFGOED

Tijdens De Week van de Begraafplaatsen van 29 mei tot en met 6 juni staat funerair 
erfgoed in de schijnwerpers. Met het waardevolle historische kerkhof in Schilde 
hebben we een uniek stukje erfgoed in onze gemeente.

Op zaterdag 5 en zondag 6 juni kunt u er terecht voor een interactieve rondleiding, 
georganiseerd door Heemkundige Kring Scilla in samenwerking met gemeente 
Schilde. Het oude gedeelte van het kerkhof van Schilde wordt in de kijker geplaatst 
naar aanleiding van het beheersplan dat werd opgemaakt voor de Sint-Guibertus-
kerk, kerkhof en omgeving. Aan de ingang van het kerkhof krijgt u een overzicht 
van de historiek van het kerkhof, onderdelen van het beheersplan en foto’s. Dit alles 
met uitleg door gidsen van de heemkundige kring.

Op het kerkhof kunt u als bezoeker ook zelf op ontdekking gaan om er infoborden 
met fiches bij enkele belangrijke kunsthistorische en/of historische graven te 
ontdekken. Daarop wordt uitgelegd waarom die bepaalde persoon belangrijk was, 
waarom het kunstwerk aan het graf belangrijk is, en of er een bekend persoon 
(kunstenaar, pastoor, burgemeester, …) ligt.

ZATERDAG 5 EN ZONDAG 6 JUNI
van 10 tot 18 uur 
kerkhof Sint-Guibertuskerk, Kerkplein, Schilde
dienst cultuur, 03 380 16 37, cultuur@schilde.be

Het religieus erfgoed wordt in de kijker gezet. Deelnemers openen op deze dagen 
hun deuren voor het grote publiek.

Dit jaar neemt ook de Sint-Catharinakerk in ’s-Gravenwezel deel. Een samenwerking 
van heemkring De Drie Rozen, de parochie en het gemeentebestuur.

Centraal staat de kerktoren. U krijgt in de kerk een mooi historisch overzicht met 
teksten, foto’s en uitleg door gidsen van de heemkring. U kunt echter de toren zelf 
niet bezoeken want de toegang, de trap en de torenruimte zijn te smal, te klein en 
te gevaarlijk om met veel bezoekers te betreden.  

#ERFGOED #OPENKERKENDAGEN

ZATERDAG 5 JUNI
van 10 tot 18 uur 
Sint–Catharinakerk, Kerkstraat 31, Schilde (’s-Gravenwezel)
dienst cultuur, 03 380 16 37, cultuur@schilde.be

Volledig programma 

openkerken.eu

En partenariat avec  
les Journées du Patrimoine 

en Wallonie

Open kerkendagen
6 en 7 

juni 2020

OPEN 
KERKENDAGEN 
Sint-Catharinakerk  
in de kijker
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KALENDER JANUARI - JUNI 2021

Datum Activiteit Thema Pagina

JANUARI 2021

13 januari Start lessenreeks badminton sport 7

15 januari Start lessenreeks fit-o-meter 50+ sport 7

17 januari Start lessenreeks multimove evenement 8

24 januari Jeugdvoorstelling ‘bOOM’ podium 3

24 januari Film ‘Loving Vincent’ film 9

30 januari Mentalist Piet Kusters podium 3

FEBRUARI 2021

1 februari Film ‘Adam’ film 9

7 februari Aperitiefconcert ‘Kleppen en snaren’ podium 4

10 februari Eindejaarsconference Bert Gabriëls podium 4

18 februari Theatervoorstelling ‘Tiebreak’ podium 4

MAART 2021

1 maart Film ‘Ce magnifique gâteau’ film 10

6 maart Theatervoorstelling ‘Weird Tales’ podium 5

22 maart Lentefeest senioren activiteit 10

28 maart Aperitiefconcert Chin-Cheng Lin podium 5

APRIL 2021

5 april Film ‘Sibel’ film 10

18 april Wandelvoorstelling ‘Spinnenmetenknippen’ podium 5

21 april Buitenspeeldag evenement 11

23 april Sportdag 55+ sport 11

25 april Erfgoeddag ‘De Nacht’ activiteit 11

25 april Start lessenreeks Start to mountainbike 1.0 sport 8

29 april Theatervoorstelling ‘Fetskeu’ podium 6

MEI 2021

1 mei Feestmarkt en kermis evenement 12

1 mei Oldtimerrally evenement 12

1 mei Opening toeristisch seizoen evenement 12

10 mei Film ‘Sami Blood’ film 12

23 mei Kunst- en brocantemarkt evenement 13

26 mei Theatervoorstelling ‘Mijn briljante scheiding’ podium 6

JUNI 2021

5 tot en met 8 juni ‘s-Gravenwezel viert feest evenement 13

5 juni Open kerkendagen activiteit 14

5 juni Interactieve rondleiding kerkhof Schilde activiteit 14

7 juni Film ‘Shoplifters’ film 14

13 juni Aperitiefconcert Kacper Nowak & Monika Darzinkeviciute podium 6
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