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Ook een leuke foto van jezelf of van een bijzonder (natuur)plekje in Schilde of ’s-Gravenwezel? Leg het vast en wie 
weet verschijnt jouw foto binnenkort wel in ons infoblad. Stuur je beeldmateriaal naar communicatie@schilde.be.

De afbeelding wordt niet gebruikt voor commerciële doeleinden. Gemeente Schilde kan de foto gebruiken voor publicatie op haar website, sociale 

netwerksites, folders, brochures ... Bij het inzenden van je beeldmateriaal ga je akkoord met deze voorwaarden.

Zoveel	creatieve	geesten	
hebben	een	ontwerp	
ingediend	om	enkele	grauwe	
nutskasten	om	te	toveren	
tot	ware	kunstkasten.	In	juli	
wordt	de	laatste	hand	gelegd	
aan	alle	geselecteerde	
ontwerpen	zodat	ze	in	
augustus	kunnen	schitteren	
op	de	kasten.	Ben	je	ook	
zo	benieuwd	en	wil	je	de	
prachtige	ontwerpen	graag	
bewonderen?	Dat	kan	tijdens	
de	feestelijke	opening	van	
het	cultureel	seizoen	in	
het	weekend	van	25	en	26	
september.	Dan	worden	de	
‘nieuwe’	kasten	officieel	
ingehuldigd.	In	het	volgende	
infoblad	van	september-
oktober	lees	je	er	alles	over.	
Spannend	toch?

Vraag

Een boom snoeien,  
mag dat en hoe doe ik dat?
Dag	gemeente

De	bomen	in	onze	tuin	zijn	een	hele	belevenis	voor	vele	diertjes	en	ook	voor	ons.	Maar	ieder	
jaar	worden	ze	groter	en	groter.	Mogen	we	onze	bomen	zomaar	snoeien	en	hoe	pakken	we	dit	
best	aan?

Groeten
Esther

Antwoord

Dag	Esther

Wakker	worden	met	het	gefluit	van	vogels,	een	mens	zou	van	minder	gelukkig	worden.	
Onderzoek	bevestigt	dat	groen	en	bomen	positief	zijn	voor	je	gemoed.	Alle	reden	dus	om	het	
groen	te	koesteren	en	te	onderhouden.	Dat	betekent	ook:	niet	ondoordacht	bomen	kappen	of	
overmatig	snoeien.	In	gemeente	Schilde	heb	je	steeds	een	omgevingsvergunning	nodig	voor	
het	kappen	van	bomen	én	extreem	of	abnormaal	snoeien	is	ook	niet	toegelaten.

Het	afzagen	van	dikke	takken	(bv.	eik	of	beuk)	is	in	de	meeste	gevallen	nefast	voor	de	boom.	
Het	wortelgestel	van	een	boom	is	min	of	meer	het	spiegelbeeld	van	zijn	kroon.	Wanneer	een	
dikke	tak	wordt	afgezaagd,	zal	de	dikke	wortel,	die	hem	van	water	en	voedingstoffen	voorzag,	
geen	functie	meer	hebben	en	afsterven.	Deze	afgestorven	wortel	maakt	de	weg	vrij	voor	
parasieten	en	schimmels.	Het	abnormaal	snoeien,	ook	wel	kandelaren	genoemd,	is	nooit	een	
goed	idee.	Door	het	wegnemen	van	meer	dan	20	%	bladmassa	kan	de	boom	onvoldoende	
suikers	aanmaken	en	gaat	de	conditie	van	de	boom	snel	achteruit.	Door	het	afzagen	van	zijn	
energiereserves,	wordt	de	boom	als	het	ware	uitgehongerd.	Bovendien	zorg	je	ervoor	dat	de	
boom	plots	“in	zijn	blootje”	staat.	De	bladeren	beschermen	de	schors	voor	het	sterke	zonlicht,	
zeker	bij	beuken.	Ze	vertonen	dan	zonnebrand	waardoor	ze	uiteindelijk	afsterven.

Mag	je	dan	geen	bomen	snoeien?	Uiteraard	wel,	onderhoudssnoei	(verwijderen	van	dood	
hout	en	problematische	takken)	is	steeds	toegelaten.	Je	bomen	uitlichten	kan	ook.	Door	20	
%	van	het	bladvolume	te	laten	wegnemen	kan	er	meer	zonlicht	binnen,	de	boom	behoudt	
nog	steeds	zijn	vorm	(silhouet)	zonder	te	zware	verwondingen.	Het	innemen	(de	volledige	
kroon	reduceren	tot	een	bepaalde	dikte	in	cm)	en	uitlichten	(verminderen	van	het	gewicht	van	
bepaalde	takken)	van	de	bomen	zijn	waardige	alternatieven	die	ervoor	zorgen	dat	bomen	een	
lang	en	gezond	leven	kunnen	hebben.	

Doe steeds beroep op  
een erkende boomverzorger TIP

OPROEP



Laat via Hoplr weten dat je  
er bent voor jouw buur
In een zorgzame buurt kunnen bewoners op elkaar rekenen voor kleine en soms grote hulpvragen.  
Als goede buur kun jij er bijvoorbeeld mee voor zorgen dat een oudere persoon langer zelfstandig thuis 
kan blijven wonen of dat een buur zonder auto in het vaccinatiecentrum geraakt. Hoplr is een mooi digitaal 
hulpmiddel om onze buurten te versterken. In gemeente Schilde zijn er momenteel 2231 huishoudens actief 
op Hoplr. Dat is al heel wat.

Sinds	kort	kun	je	via	Hoplr	duidelijk	aangeven	dat	buren	jou	om	
hulp	mogen	vragen.	Je	kunt	Hoplr	ook	gebruiken	om	zelf	een	
hulpvraag	te	stellen.	

Wil je hulp bieden?
Je	kunt	in	je	Hoplr-profiel	aangeven	wat	voor	hulp	je	kunt	bieden,	
zoals	boodschappen	doen,	hulp	bij	computerproblemen,	klusjes,	

gezelschap…	Je	kunt	burenhulp	tijdelijk	uitschakelen	wanneer	je	
even	niet	beschikbaar	bent.	Je	kunt	zelfs	toestemming	geven	aan	
je	gemeente	dat	ze	jou	mogen	contacteren	via	de	Hoplr-chat.		
Zij	kunnen	jouw	hulpaanbod	in	dat	geval	zien	en	je	uitnodigen	
voor	vrijwilligerswerk.	Je	bent	natuurlijk	helemaal	nergens	toe	
verplicht.

Ben je op zoek naar hulp?
Als	je	hulp	nodig	hebt,	kun	je	je	hulpvraag	in	de	Hoplr-buurt	
stellen	door	te	klikken	op	het	tegeltje	‘Hulpvraag’.	Als	je	een	
hulpvraag	liever	niet	met	de	hele	Hoplr-buurt	deelt,	kun	je	ook	het	
hulpaanbod	in	de	buurt	bekijken	en	rechtstreeks	contact	opnemen	
met	de	aanbieder	via	een	privéchat:
1.	 Ga	naar	tabblad ‘Buren’.
2.	 Klik	bovenaan	de	lijst	op	‘Burenhulp’.	Hier	zie	je	buren	die	

hulp	aanbieden,	samen	met	de	categorieën	die	zij	hebben	
geselecteerd.

3.	 Klik	op	de	knop	‘Privé chat’	om	een	privégesprek	te	beginnen.

Heb je nog geen Hoplr-account? 
Registreer je op www.hoplr.com met je naam en je adres.
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•	 Verkocht	jij	al	eens	plantjes	voor		
Kom	op	tegen	Kanker?	Het	is	de	moeite	
waard.	Dit	jaar	zoekt	Kom	op	tegen	
Kanker	weer	enthousiaste	vrijwilligers 
voor het Plantjesweekend.	Je	leert	
zo	de	mensen	uit	je	buurt	beter	kennen	
en	helpt	(ex-)kankerpatiënten	aan	
betere	zorg.	Steek	je	enkele	uren	mee	
de	handen	uit	de	mouwen?	Of	zet	je	
graag	je	eigen	plantjesteam	op?	Het	kan	
allemaal.	Eén	ding	is	zeker:	je	houdt	er	
een	ontzettend	goed	gevoel	aan	over.	
Meld	je	nu	aan	als	vrijwilliger	voor	
het	Plantjesweekend	op	17,	18	en	19	
september	via	plantjesweekend.be.

•	 Vakantieplannen?	Voor	kinderen	onder	
de	12	jaar	is	een	Kids-ID verplicht 
voor reizen naar het buitenland.		
Houd	rekening	met	een	aflevertermijn	
van	twee	tot	drie	weken.	Maak	dus	
tijdig	een	afspraak	met	de	dienst	
burgerzaken	via	03	380	16	54.

•	 Wist	je	dat	het	deelplatform Poppy 
Mobility ook beschikbaar is in 
Schilde? De zone is zichtbaar in 
de Poppy app.	Gebruikers	kunnen	
er	hybride	of	elektrische	wagens	
reserveren	en	zich	naar	andere	zones	
begeven.	Zo	is	het	bijvoorbeeld	
mogelijk	om	een	Poppy	te	nemen	tot	in	
Antwerpen-centrum.	Tot	een	kwartier	
op	voorhand	kun	je	een	auto	reserveren	
via	de	Poppy	app.	Je	opent	de	auto	met	
de	app	en	betaalt	per	minuut	die	je	
rijdt.	Meer	info	op	poppy.be.

•	 Wandelen	in	het	bos,	picknicken	in	
het	park	of	tuinieren	in	uw	tuin?	Let 
op voor teken!	De	kleine	spinachtige	
beestjes	zijn	extra	actief	tussen	maart	
en	oktober.	Hoe	controleer	je	op	
tekenbeten	en	hoe	verwijder	je	best	
een	teek?	Check	het	op	tekenbeten.be.

•	 De	snelste	weg	naar	vrijwilligers		-	
werk	dat	bij	jou	past?	Surf	naar		
www.giveaday.be/schilde voor het 
meest actuele vrijwilligerswerk	in	
onze	gemeente.	Of	maak	een	afspraak	bij	
het	vrijwilligerspunt	via	0492	25	82	36.

Meer kort nieuws op pagina 6.
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www.binwillecomschilde.be.	Aansluiten	bij	een	BIN	is	gratis.	Je	kunt	per	
straat	opzoeken	bij	welk	buurtinformatienetwerk	je	kunt	aansluiten	op		
www.politie.be/5355/vragen/bins.

i

Buurtinformatie netwerk
Willecom

Na Bergen, Gouwberg, Schilde-centrum, Steynhoeve,  
Drijhoek, Schils veld, Picardië, Zonnebos, Hertebos en BIN-Z  

voor zelf standigen en ondernemers, is nu ook 
buurtinformatienetwerk (BIN) Willecom opgestart. 

Hiermee	is	er	op	zo	goed	als	het	hele	grondgebied	van	Schilde	een	BIN	aanwezig.	
Binnen	zo’n	netwerk	houd	je	samen	met	je	buren	een	oogje	in	het	zeil.		

Buurt	bewoners,	handelaars	of	bedrijven	informeren	de	politie	meteen	via	het	
nummer	112	als	ze	iets	verdachts	zien.	De	politie	neemt	de	nodige	maatregelen	
en	als	het	onderzoek	het	toelaat,	komt	er	info	op	het	BIN-nieuws.	Op	die	manier	

kunnen	inbraken	voorkomen	worden.	Je	kunt	dit	zelf	volgen	op	de	website	van	politie	
Voorkempen	via	www.politie.be/5355/vragen/bins/bin-nieuws.	

In	Schilde	zijn	er	ondertussen	al	2286	personen	aangesloten	bij		
een	buurt	informatienetwerk.	Samen	werken	ze	aan	een	veilige	buurt.



•	 Wil	je	een	huis,	appartement	of	studio	
verhuren?	Sociaal Verhuurkantoor 
Het Sas verhuurt je woning aan 
een sociale huurder en zorgt ervoor 
dat jij je nergens zorgen om moet 
maken. Het	garandeert	een	stipt	
betaalde	huur	en	levert	je	pand	in	
oorspronkelijke	staat	terug	af.	Ook	
alle	administratie	neemt	het	sociale	
verhuurkantoor	op	zich.	Je	vermijdt	
leegstand	en	bovendien	profiteer	je	
van	verschillende	belastingvoordelen,	
verhoogde	renovatiepremies,	
renovatieadvies	en	nog	zoveel	meer.	
Meer	weten?	Contacteer	SVK	Het	Sas	via	
anouk.dillen@svk-hetsas.be.

•	 Check tijdig de geldigheidsdatum 
van je rijbewijs.	Het	rijbewijs	
‘bankkaartmodel’	is	10	jaar	geldig.	Is	je	
rijbewijs	nog	minder	dan	drie	maanden	
geldig?	Maak	dan	een	afspraak	met	de	
dienst	burgerzaken	via	03	380	16	54	om	
je	rijbewijs	te	hernieuwen.	Wij	kunnen	
je	als	gemeente	niet	persoonlijk	op	de		
hoogte	brengen	als	je	Europees	rijbewijs	
(bankkaartmodel)	vervalt.	Houd	dit	dus	
zelf	goed	in	de	gaten!

•	 VZW	vriendenkring	Brandweer	Schilde	
organiseert	dit	jaar	zijn	vierde editie 
van de Brandweeradventure 
op zaterdag 28 augustus,	een	
avontuurlijke	wandeling	in	het	thema	
van	de	brandweer.	De	tocht	wordt	
bewandeld	door	teams	van	4	à	6	
personen	(vanaf	16	jaar)	en	beslaat	
een	10-tal	km	met	daarop	een	10-tal	
proeven.	Het	is	geen	loopwedstrijd.	
Punten	worden	vooral	behaald	
via	ploegwerk.	Inschrijven	doe	je	
ten	laatste	23	augustus	via	mail	
brandweeradventure@gmail.com.

•	 Fiets	je	graag?	Dan	kun	je	op zondag 
29 augustus deelnemen aan een 
fijne familiale fietstocht door de 
groene Voorkempen,	georganiseerd	
door	Pasar	Schilde	–	’s-Gravenwezel.	
Kasteelparken,	huizen	van	playsantiën,	
uitgestrekte	bossen,	heide	en	landbouw,	
je	komt	het	allemaal	tegen.	De	
ontdekkingstocht	is	een	fietslus	van	35	
km	en	start	doorlopend	tussen	11	en	14	
uur.	Er	zijn	3	startplaatsen:	de	Linde	in	
Oelegem,	de	Casteleynshoeve	in	Halle,	
het	Graan	in	Pulderbos.	Meer	info	op	
www.pasar.be/lokale-afdeling/schilde-
s-gravenwezel.
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Zorgen om de mentale 
gezondheid van je kind?
Kinderen opvoeden, je huishouden runnen, zorgen over geld, werk 
of je woonst,… Je hoeft het niet alleen te doen. Zie je door het bos 
de bomen niet meer? 1 Gezin 1 Plan Voor- en Noorderkempen helpt 
je inzicht te krijgen op wat goed en minder goed gaat en waarbij je 
hulp kunt gebruiken.

Hoe helpt 1 Gezin 1 Plan?
Hulpverleners	bieden	gratis	zorg	aan	kinderen	en	gezinnen	met	een	hulpvraag.	
Ze	bekijken	samen	met	het	gezin	waar	het	moeilijk	gaat	en	waar	het	gezin	onder-
steuning	nodig	heeft.	Dat	kan	gaan	over	opvoeding	en	onderwijs,	mentale	en	fysieke	
gezondheid,	wonen	en	huisvesting,	administratie	en	financiën...	Iedereen	rondom	jou	
en	je	gezin	(familie,	vrienden,	hulpverleners,…)	kan	daarbij	helpen.	Waar	nodig	kan	
een	psycholoog	meehelpen,	om	psychische	problemen	kortstondig	te	begeleiden.	

Eerstelijnspsycholoog voor kinderen en jongeren
Kinderen	en	jongeren	hebben	het	soms	moeilijk.	Ze	kunnen	bang	of	somber	zijn	en/of	
veel	piekergedachten	hebben.	Ze	kunnen	te	maken	krijgen	met	pesten	of	zelf	woede-
uitbarstingen	hebben.	Ook	een	diagnose	krijgen	(bv	ADHD	of	ASS)	kan	moeilijk	te	
verwerken	zijn.

Als	ouder	kun	je	je	dan	onzeker	voelen	of	het	niet	meer	zo	goed	weten.	Ook	je	
omgeving	kan	zich	zorgen	maken.	In	zo’n	situatie	kun	je	terecht	bij	een	eerstelijns-
psycholoog	van	1	Gezin	1	Plan.	Zij	bieden	een	kortdurende	begeleiding	aan	van	
ongeveer	vijf	sessies.	De	gesprekken	gebeuren	op	maat	van	jouw	kind	via	praten,	
tekenen	of	spelen,	zodat	de	zorgen	verminderen	en	jouw	kind	weer	sterk	in	de	
schoenen	staat.

Sociaal	Huis,	Turnhoutsebaan	67,	Schilde,		
03	383	62	18,	socialedienst@schilde.be
1	Gezin	1	Plan	Voor-	en	Noorderkempen,	
03	431	23	00	(maandag,	dinsdag	en	donderdag	van	10	tot	13	uur),	
www.1gezin1plan.be

i

De eerstelijnspsycholoog van 1 Gezin 1 Plan Voor- en Noorderkempen 
heeft een consultatiedag elke vrijdag in het oude gemeentehuis, 

Turnhoutsebaan 204, Schilde (naast ’t Parkske).  
Consultatie is enkel mogelijk na afspraak.



•	 Zin	in	een	aangename	avondwandeling	
met	gans	de	familie	in	Sint-Job?		
Wandel mee in de Brechtse Heide 
op woensdag 14 juli.	Pasar		
Schilde	–	’s-Gravenwezel	neemt	je	mee	
op	sleeptouw	om	de	meest	verrassende	
plekjes	in	Sint-Job	te	ontdekken.	De	
wandeling	start	om	19	uur	aan	Kristus	
Koning,	Bethaniënlei	5	in	Sint-Job-in-‘t-
Goor.	Vooraf	inschrijven	is	verplicht	op	
www.pasar.be/lokale-afdeling/schilde-
s-gravenwezel.

•	 Een hond hoort altijd aangelijnd 
te zijn. Waar? Overal. De	natuur	is	
voor	veel	wandelaars	de	ideale	plek	
om	de	hond	mee	uit	wandelen	te	
nemen.	Niets	leuker	dan	een	stevige	
wandeling	met	de	trouwe	viervoeter.	
Honden	zijn	van	harte	welkom	in	de	
natuur,	maar	enkel	aan	de	leiband.	Een	
hond	zonder	leiband	kan	een	gevaar	
betekenen	voor	zichzelf,	maar	ook	voor	
anderen:	fietsers,	joggers,	wandelaars	
of	andere	dieren.	Enkel	in	je	eigen	tuin	
mag	je	hond	vrij	loslopen.	Of	in	de	
hondenlosloopzone	op	de	hoek	van	
de	Moerhoflaan	en	de	Dennenlaan	in	
Schilde.	

•	 Schildestrand,	een	voormalig	
vakantiedorp	op	een	oud	militair	
fort.	De	wijk	stond	vroeger	bekend	
als	recreatiegebied,	waar	wilde	
feesten	doorgingen	en	in	de	vijver	
gezwommen	werd.	Tegenwoordig	is	
het	geen	recreatiegebied	meer,	maar	
de	bewoners	zijn	er	gebleven.	Met	hun	
verhalen.	Anna	Dupon	en	Xandry	van	
den	Besselaar,	van	tweemanscollectief	
VETO,	gingen	op	bezoek	in	Schildestrand	
en	maakten	de	vierdelige 
podcastreeks ‘Strandhoofden’.		
Hoe	is	het	leven	in	de	vakantiehuisjes	
aan	het	oude	fort?	En	hoe	proberen	
ze	de	problemen	het	hoofd	te	bieden?	
Beluister	de	podcast	via		
www.schilde.be/nieuws/strandhoofden.

•	 Nog	tot	augustus	kunnen	kwetsbare	
gezinnen	uit	Schilde	een	extra 
consumptiebudget in de vorm van 
shoplokaal-bonnen	aanvragen.	Die	
kunnen	ze	besteden	bij	ruim	honderd	
winkels	en	horecazaken	in	Schilde	en	
’s-Gravenwezel.	Aanvragen	doe	je	dus	
best	zo	snel	mogelijk.	Meer	info	via	
socialedienst@schilde.be	of	03	383	62	18.

Meer nieuws: www.schilde.be
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De straatbabbel 
Waar	kijk	jij	het	meest	naar	uit	

tijdens	de	zomervakantie?

“Mijn	vriendinnen	kwamen	wel	eens	langs	bij	mij	thuis	om	op	het	terras	te	zitten	
kletsen.	Maar	met	het	slechte	weer	in	het	voorjaar	was	dat	niet	altijd	mogelijk.	

Daarom	wil	ik	graag	een	leuk	terrasje	doen	en	eens	goed	uit	eten	gaan	met	hen.	
Gezellig	zoals	vroeger.”

“Goh	(lacht)…	Terraskes	hé.	Ik	kijk	er	wel	naar	uit	om	met	mooi	weer	buiten	op	een	
goed	terras	te	zitten	met	mijn	vrienden	en	familie.	Voor	de	rest	heb	ik	geen	zotte	

dingen	gepland.”

“Ik	kijk	het	meest	uit	naar	festivals	deze	zomer,	die	hopelijk	terug	kunnen	doorgaan.		
Ik	mis	het	echt	om	met	veel	mensen	samen	te	zijn,	van	muziek	te	genieten,	iets	

lekkers	te	drinken	en	te	eten,...	Ik	hoop	op	een	zo	normaal	mogelijke	zomer	vol	leuke	
tripjes,	een	scoutskamp	met	Scouts	Wezel	en	heerlijke	zomeravonden.	Kort	gezegd,		

ik	kijk	er	naar	uit	om	terug	omringd	te	zijn	door	zo	veel	mogelijk	mensen.”

Rita

Tom

Anne



8

Nog even, en je stapt  
10.000 STAPPEN

10.000 stappen, het grootste beweegproject van Vlaanderen. Ook onze gemeente doet hieraan mee, jij ook?
	
In	het	najaar	willen	we	elke	inwoner	ertoe	bewegen	10.000	stappen	per	dag	te	zetten.	Want	10.000	stappen	zet	je	best	elke	dag	om	op	
en	top	gezond	te	blijven.	Zijn	ze	niet	meteen	haalbaar,	dan	nog	is	elke	stap	een	stap	in	de	goede	richting,	want	elke	stap	telt.

Je	kunt	alvast	beginnen	oefenen	met	onze	beweegtips.	De	afgelopen	weken	deelden	we	leuke	tips	van	inwoners	op	sociale	media.	We	
zetten	ze	graag	even	op	een	rijtje:

Heb je zelf nog tips?  

Stuur ze zeker door naar welzijn@schilde.be. 

Overtuigd	en	benieuwd	naar	meer?	Hou	dan	zeker	de	volgende	editie	van	het	infoblad	in	de	gaten	voor	nog	meer	tips	en	beweegplezier.	
Je	zult	er	vanaf	september	niet	meer	omheen	kunnen	in	Schilde!

Beleef de wildste avonturen  
vanuit je luie zetel
Lees	vanaf	nu	gratis	e-boeken	van	de	bib	via	het	platform	cloudLibrary.	Je	kunt	telkens	twee	e-boeken	tegelijk	lenen	en	die	zes	weken	
lang	lezen	op	je	eigen	toestel.	Je	kunt	ze	lezen	op	je	smartphone,	tablet,	computer	en	op	de	meest	courante	e-readers.	Met	de	e-boeken	
van	de	bib	lees	je	waar	je	wilt.	Loopt	je	uitleentermijn	af,	dan	verdwijnen	de	e-boeken	vanzelf	weer	van	je	toestel.	Dus	over	boetes	hoef	
je	je	geen	zorgen	te	maken.	Ook	kun	je	tot	twee	e-boeken	reserveren	die	je	graag	nog	wilt	lezen.

In	de	collectie	vind	je	voornamelijk	Nederlandstalige	fictie	en	non-
fictie,	maar	ook	Engelstalig	werk.	Ondertussen	bestaat	de	collectie	
al	uit	meer	dan	7.700	titels	en	komen	er	steeds	nieuwe	boeken	
bij.	Houd	zeker	de	informatiekanalen	van	de	bibliotheek	in	de	
gaten,	want	geregeld	zullen	boeken	toegevoegd	worden	in	andere	
genres	en	talen	en	voor	meerdere	doelgroepen.	Dit	jaar	zal	er	
bijvoorbeeld	extra	ingezet	worden	op	het	Young-Adult-aanbod.

Download	de	cloudLibrary	app	via	de	Apple	App	Store	of	Google	
Play,	en	meld	je	aan	op	het	platform	via	jouw	‘Mijn	Bibliotheek-
profiel’.	Een	stappenplan	vind	je	op	bib.schilde.be.

De beweegtip van

Peter
“Ik ga op pad met een 
grijpstok en verzamel 

onderweg afval.”

Jos
“Ik doe elke week een 

wandeling met een 
eenzaam persoon.”

Miel
“Ik combineer wande
len met natuurgenot  
en groet de mensen 

rondom mij.”

Liesbeth
“De appelbabbel

wandeling van  
#vrouwenbeweging

sgravenwezel.”

Inge
“Ik doe mijn bood

schappen met de fiets 
om actief te blijven.”
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RUP Woonparken
Publieke	raadpleging	en	participatie
Gemeente Schilde is gestart met de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor ‘Woonparken’. 
Een woonpark is een residentiële zone binnen een bosrijk gebied met een grote oppervlakte aan groene 
ruimte en slechts een beperkt aantal woningen. De opmaak van dit RUP legt stedenbouwkundige 
voorschriften vast voor deze gebieden.
	
In	de	afgelopen	jaren	heeft	Schilde	samen	met	Brecht,	Schoten,	
Brasschaat,	Kapellen	en	Zoersel	en	de	provincie	Antwerpen	een	
visie	voor	woonparken	opgemaakt,	de	zogenaamde	‘Groene	Zes’.	
Schilde,	Brasschaat,	Brecht	en	Schoten	hebben	nu	elk	het	initiatief	
genomen	om	per	gemeente	een	RUP	Woonparken	op	te	maken	op	
basis	van	deze	gemeenschappelijke	visie.

Publieke raadpleging
Nog	tot en met donderdag 15 juli ligt	dit	RUP	ter	inzage	bij	
onze	dienst	Omgeving	(Brasschaatsebaan	30,	Schilde).	Je	kunt	
de	startnota	en	procesnota	raadplegen	na	afspraak	of	digitaal	op	
www.schilde.be/rupwoonparken.

Online participatiemoment
Op	dinsdag	8	juni	werd	een	online	infomoment	georganiseerd.	
Meer	informatie	hierover	kun	je	terugvinden	op		
www.schilde.be/rupwoonparken.

Opmerkingen indienen
Reacties	op	dit	RUP	stuur	je	schriftelijk	en	aangetekend	aan	het	
college	van	burgemeester	en	schepenen,	Brasschaatsebaan	30,	
2970	Schilde.	Je	kunt	je	opmerkingen	ook	tegen	ontvangstbewijs	
afgeven	in	het	gemeentehuis	of	dien	ze	digitaal	in	via		
www.schilde.be/rupwoonparken.	Alle	opmerkingen	moeten	ten	
laatste	op	donderdag	15	juli	2021	ingediend	zijn.

20 april 2020
gunning	opdracht	opmaak	RUP	Woonparken	aan	
studiebureau	Sweco	Belgium

17 mei 2021 – 15 juli 2021
publieke	raadpleging	(eerste	participatiemoment)

8 juni 2021
online	participatiemoment

najaar 2021
opmaak	voorontwerp	RUP	Woonparken

latere fase
ontwerp	RUP	met	openbaar	onderzoek

Woonpark 1:
Schilde-West Hertebos

Woonpark 5:
Spreeuwenberg

Woonpark 2:
Zonnebos

Woonpark 3:
Steynhoeve, Schietboog

Woonpark 4:
Drijhoek
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Het verhaal van 
Johanna de Pret
door	Patrick	Anthoni,	Heemkundige	Kring	Scilla

De geschiedenis werd gemaakt door mannen. Witte mannen van middelbare 
leeftijd zou men nu zeggen, die hun eigen kijk projecteerden op de grote en 
kleine geschiedenis. Evengoed weten we dat de geschiedenis ook gevormd is  
door ontelbare vrouwen die echter vaak werden doodgezwegen. 

Een	van	de	belangrijkste	personen	voor	
de	geschiedenis	van	Schilde	was	wél	
een	vrouw:	Johanna	de	Pret,	geboren	te	
Antwerpen	op	4	september	1684	en	er	
ook	overleden	op	28	maart	1764	in	haar	
stadswoning	op	het	Mechelseplein.	Ze	was	
langs	moederszijde	verwant	aan	de	familie	
van	de	Werve.	Haar	vader	en	broers	waren	
rijke	koopmannen	en	financiers	die	hun	
weg	wisten	te	vinden	in	het	toenmalige	
Antwerpse	beurslandschap.	Johanna	
huwde	in	1713	haar	neef	Jacomo	Cloots,	
die	actief	was	in	de	buitenlandse	handel	
en	de	Oost-	en	West-Indische	Compagnie.	

Johanna	en	Jacomo	kochten	in	1722	Hof	
ten	Broecke	(het	huidige	Schildehof)	
over	van	de	jonge	kinderen	van	Karel	
Filip	van	de	Werve,	die	een	erfenis	vol	
schulden	hadden.	De	ganse	inboedel	en	
alle	landerijen	en	titels	daaraan	verbonden	
hoorden	erbij.	Nog	in	datzelfde	jaar	werd	
Jacomo	Cloots	in	de	adelstand	verheven	en	
mocht	hij	zich	voortaan	de	Cloots	noemen,	
baron	van	Schilde.

Het	oude	kasteel	dat	toen	in	slechte	staat	
was,	veel	te	lijden	had	gehad	van	alle	
perikelen,	bezettingen	en	plunderingen	
van	de	Spaanse	successieoorlog	en	veel	
had	leeggestaan,	werd	onmiddellijk	
verbouwd	en	gemoderniseerd	naar	de	
plannen	van	architect	Van	Baurscheit	
de	jongere.	Na	Jacomo’s	dood	in	1725	
en	Johanna’s	hertrouwen	in	1728	met	
Jan	Albert	van	Hove,	raadspensionaris	
(juridisch	ambtenaar	of	adviseur)	in	
Antwerpen,	bleef	ze	haar	plannen	met	het	
kasteel,	park	en	dorp	verderzetten.	In	1740	
werd	Johanna	opnieuw	weduwe.	Ze	bleef	
kinderloos.

Johanna	de	Pret	was	actief	bezig	met	haar	
domein	in	Schilde,	financierde	herstellingen	
aan	de	kerk,	liet	de	huidige	Bellevuedreef	
aanleggen	als	haar	nieuwe	oprijlaan	en	
financierde	mee	het	aanleggen	van	de	
Turnhoutsebaan	als	steenweg	in	1749.	
Deze	weg	bestond	toen	niet	en	was	een	
los	verband	van	allerlei	veldwegels	en	

dorpswegen.	Het	kasseien	ervan	tussen	
Deurne	en	Oostmalle	zorgde	ervoor	
dat	de	verbinding	met	Antwerpen	sterk	
verbeterde	en	een	economische	boost	
gaf	aan	Schilde	en	de	Voorkempen.	Deze	
investering	moest	echter	terug	verdiend	
worden	en	dat	gebeurde	door	tol	te	heffen.	
Voor	Schilde	werd	op	die	locatie	Tollenberg	
gebouwd,	toen	net	voor	–	of	na	–	het	
centrum	aan	de	kruising	met	de	Kerkelei	en	
de	huidige	Oudebaan.	De	Oudebaan	was	
tot	dan	de	hoofdweg	geweest	om	verder	
naar	Brecht	of	Turnhout	te	gaan.	Vanaf	dan	
verplaatste	het	zwaartepunt	van	Schilde	
zich	van	het	dorp	aan	de	kerk	naar	de	
nieuwe	steenweg	die	veel	meer	bewoning	
aantrok.	Ook	de	eerste	bouw	van	het	hotel	
Keizershof	dateert	uit	die	periode.	

Van	Johanna	zijn	ook	vele	brieven	en	
tussenkomsten	bewaard	gebleven,	waarin	
zij	bij	de	hogere	overheden	klaagde	over	
de	vele	opeisingen,	inkwartieringen	of	te	
hoge	belastingen	voor	het	dorp	en	haar	
veelal	arme	inwoners.		

Bij	haar	overlijden	liet	Johanna	de	Pret	al	
haar	bezittingen	over	aan	Filip	Lodewijk	

van	de	Werve,	de	2e	zoon	van	haar	nichtje	
Maria-Anna	de	Pret,	die	gehuwd	was	
met	graaf	Karel	Hendrik	van	de	Werve	de	
Vorselaar.	Nota	bene	één	van	de	kinderen	
die	in	1722	hun	hof	in	Schilde	aan	haar	
had	verkocht.		Dat	Johanna	pas	enkele	
jaren	geleden	eindelijk	een	straatnaam	
heeft	gekregen	in	haar	eigen	park	was	
dan	ook	het	minste	wat	de	gemeente	kon	
terugdoen.
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Vaak gestelde vragen  
over je vaccinatie

Wanneer word ik gevaccineerd?
Via	www.laatjevaccineren.be/wanneer-word-ik-gevaccineerd-
tegen-corona	kun	je	nagaan	wanneer	je	ongeveer	je	uitnodiging	
en	je	eerste	en	tweede	vaccindosis	mag	verwachten.	Let	wel:	dit	
is	geen	exacte	timing,	maar	een	inschatting!	De	richtdata	hangen	
namelijk	af	van	de	vaccinleveringen	en	van	de	vaccinatiegraad	
die	we	behalen	(de	tool	gaat	uit	van	100	procent).	Hou	dus	zeker	
rekening	met	een	mogelijk	verschil	van	één	week	vroeger	of	later.

MOET IK NA 
VACCINATIE ALLE 
CORONAMAATREGELEN 
BLIJVEN VOLGEN?

Ja,	ook	nadat	je	volledig	gevaccineerd	bent,	is	dit	
belangrijk.	Zowel	voor	je	eigen	veiligheid	als	die	van	
anderen.	Pas	als	meer	dan	70	à	80	procent	van	de	
bevolking	is	gevaccineerd,	hebben	we	weer	controle	
over	de	verspreiding	van	het	virus.	Zodra	de	druk	op	het	
gezondheidszorgsysteem	vermindert,	zijn	er	stelselmatig	
meer	versoepelingen	mogelijk.

Waar raadpleeg ik de stand van zaken qua 
vaccinaties?
Op	www.laatjevaccineren.be/vaccinatieteller	kun	je	op	elk	
moment	de	vaccinatiegraad	op	de	voet	volgen.	Je	kun	daarbij	ook	
specifiek	de	resultaten	voor	onze	Eerstelijnszone	(ELZ)	Voorkempen	
bekijken.	

Hoe plan ik mijn vakantie?
Hou	bij	je	vakantieplannen	zeker	
rekening	met	je	afspraken	voor	
vaccinaties.	Je	bent	best	volledig	
gevaccineerd	voor	je	vertrekt.	
Kun	je	toch	niet	wachten?	
Plan	je	reis	dan	tussen	je	twee	
vaccinaties	in.	De	tweede	prik	kun	
je	namelijk	niet	uitstellen.	Je	kunt	
nu	al	inschatten	wanneer	die	ongeveer	
gepland	staan	(zie	stukje	hierboven).	
Meer	info?	www.laatjevaccineren.be/vaccinatie-en-vakantie.

Het	antwoord	op	je	vraag	toch	niet	gevonden?	
Blijf	helemaal	mee	met	de	vaccinatiecampagne	
op	www.laatjevaccineren.be	of	
www.schilde.be/vaccinatiecentrum.
Medische	vragen	of	specifieke	vragen	over	de	
coronavaccins	stel	je	best	aan	je	huisarts.

i

DE VACCINATIES IN CIJFERS(*)

•	 Er	werden	al	58.085	vaccinaties	toegediend	in	het	
vaccinatiecentrum.

•	 In	onze	eerstelijnszone	heeft	64,10	%	van	de	
18-plussers	minstens	één	prik	gekregen.

•	 In	totaal	werden	al	10.445	inwoners	gevaccineerd	in	
Schilde.	Dit	komt	neer	op	63,84	%	van	alle	volwassenen.

Op	www.schilde.be/vaccinatiecentrum	houden	we	de	
cijfers	wekelijks	actueel.
*deze	cijfers	dateren	van	10	juni	2021
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Zoom 18/25: extra steun voor 
jongeren en studenten
Ook jongeren en studenten worden zwaar getroffen door de coronacrisis. Geen studentenjob meer? Stijgend 
aantal facturen zoals internet of kot? Heb je hulp nodig, aarzel niet en vraag meteen raad bij het OCMW.

Wat?
Veel	jongeren	en	
studenten	die,	vóór	de	
crisis,	studentenjobs	
uitoefenden	in	de	
horeca	of	in	de	
evenementensector	
hebben	inkomens-
verliezen	geleden	
waardoor	ze	hun	
facturen	niet	meer	
kunnen	betalen	of	
verhinderd	worden	om	
plannen	te	maken	voor	
de	volgende	maanden.	
Daarom	zijn	er	extra	
middelen	vrijgemaakt	
die	het	mogelijk	maken,	
afhankelijk	van	de	
behoeften,	gerichte	
eenmalige	steun	
of	meer	structurele	
financiële	steun	te	
verlenen.

Voor wie?
Deze	extra	steun	is	er	
voor	jongeren	tussen	
18	en	25	jaar,	voor	alle	
studenten	jonger	dan	
25	jaar	die	een	voltijdse	
studie	aanvangen,	
hernemen	of	voort-
zetten	en	voor	alle	
studenten	ouder	dan	25	
jaar	die	met	hun	studies	
voor	hun	25e	startten.	
Ook	wie	een	beurs	of	
kinderbijslag	ontvangt,	
kan	deze	steun	krijgen.

Welke steun?
De	steun	is	niet	altijd	
financieel,	maar	
kan	verschillende	
vormen	aannemen	
(huurwaarborg,	
studiebegeleiding,	
psychologische	steun,	
internetabonnement,	
medicatie,	sport-
materiaal,…)	Daarom	
voert	het	OCMW	steeds	
een	persoonlijke	
behoefteanalyse	uit.

“
Een	duwtje	
in	de	rug	
voor	alle	
jongeren	

en	
studenten	
die	door	
de	crisis	
getroffen	
worden

”

Hoe aanvragen?
Zoom	18/25	is	
beschikbaar	tot	eind	
2021.	Je	kunt	er	vanaf	
nu	of	bij	de	start	van	het	
schooljaar	2021-2022	
gebruik	van	maken.	
Neem	simpelweg	
contact	op	met	de	
sociale	dienst	van	het	
OCMW	op	03	383	62	18	
of	stuur	een	mailtje	naar	
socialedienst@schilde.
be.

Sociaal	Huis,	Turnhoutsebaan	67,	Schilde,	03	383	62	18,	socialedienst@schilde.be
elke	werkdag	van	8.30	tot	12	uur	(enkel	op	afspraak)i
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Nieuwe app:  
My Local Job
Met My Local Job wil gemeente Schilde lokale 
ondernemers een oplossing aanbieden om 
lokaal werk te promoten. Elke job kan: van 
een paar uurtjes tot een vast contract. Op dit 
digitale platform kan elke handelszaak, KMO, 
sportclub, school of vereniging in Schilde twee 
jaar lang gratis jobs posten en op zoek gaan 
naar de juiste kandidaat. Via My Local Job vind 
je als werkgever of organisatie gratis en snel je 
ideale match.

Wat	moet	je	doen	als	werkgever?	
Registreer	je	op	www.mylocaljob.be	en	
download	de	app	om	vacatures	uit	te	
sturen.

Ben	jij	op	zoek	
naar	een	job,	
stage,	bijverdienste,	
vakantiewerk	of	vrij-
willigerswerk	in	Schilde?	
Met	de	app	vind	je	de	job	
van	je	leven.	Als	kandidaat	kun	je	
je	aanmelden	door	te	swipen.	Is	er	een	
match,	dan	ontvangt	de	werkgever	een	
bericht	op	zijn	app	en	kan	hij	dadelijk	
met	jou	contact	opnemen.	Het	is	wel	de	
werkgever	die	de	eerste	stap	zet.	Ben	je	
niet	gekozen,	dan	krijg	je	bericht	dat	de	
job	is	ingevuld.	Download	de	My	Local	Job	
app,	registreer	je	als	de	bliksem	en	stel	je	
kandidaat.

Welkom in AZ Voorkempen!
Het	algemeen	ziekenhuis	Sint-Jozef	in	
Malle	heet	voortaan	AZ	Voorkempen.	De	
nieuwe	naam,	gepaard	met	een	nieuw	
logo	en	frisse	huisstijl,	reflecteert	de	unieke	
ligging	in	de	regio	en	de	ambitie	van	het	
ziekenhuis.	

“Met	deze	naamswijziging	willen	we	
onze	regionale	vlag	planten.	We	bieden	
alle	patiënten	in	de	Voorkempen	topzorg	
aan	in	een	groene	ligging	dicht	bij	huis.	
Zo	vormen	we	een	essentiële	schakel	
tussen	de	eerste-	en	derdelijnszorg”,	aldus	
algemeen	directeur	Koen	Vancraeynest.	

Het	nieuwe	logo	is	gebaseerd	op	dat	
van	Emmaüs	vzw,	de	zorggroep	waar	
AZ	Voorkempen	deel	van	uitmaakt.	Het	
symbool	toont	twee	vruchtjes	van	de	
esdoorn,	ook	wel	helikoptertjes	genoemd.	
Samen	vormen	ze	een	beschermend	

dak.	“We	willen	dat	elke	patiënt	zich	
thuis	voelt.	We	bekijken	een	zorgvraag	
vanuit	verschillende	invalshoeken	en	
disciplines.	Hierdoor	krijgt	de	patiënt	
de	best	mogelijke	behandeling	en	een	
zorgprogramma	op	maat.	Heeft	iemand	
nood	aan	hooggespecialiseerde	zorg	of	
een	complexe	behandeling,	dan	werken	
we	samen	met	ons	netwerk.	De	nieuwe	
kleuren	in	het	logo	verwijzen	naar	
Helix,	het	ziekenhuisnetwerk	waartoe	
we	behoren	samen	met	UZA,	AZ	Klina,	
AZ	Monica	en	AZ	Rivierenland”,	voegt	
Vancraeynest	toe.

“
Na	koop	lokaal,	nu	

ook	werk	lokaal,	één	
tool	waar	inwoners	

elkaar	vinden

”
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Haal zoveel meer uit onze nieuwe website
Gemeente	Schilde	streeft	naar	een	professionele	dienstverlening	
aan	het	loket,	de	telefoon	én	online.	Met	maandelijksrond	de	
35.000	unieke	bezoekers	is	www.schilde.be	een	belangrijk	
communicatiemiddel	van	de	gemeente.	De	vernieuwing	is	de	start	
in	de	make-over	van	de	communicatiekanalen	van	de	gemeente.	

De	nieuwe	schilde.be	zet	in	op	een	sterke	zoekfunctie.	Het	design	
is	fris	en	strak	met	aantrekkelijke	foto’s.	Bovendien	is	de	site	
gemakkelijk	te	raadplegen	op	desktop,	tablet	en	smartphone.

Vind onmiddellijk wat je zoekt
‘Waar	ben	je	naar	op	zoek?’.	Die	vraag	staat	centraal	op	de	nieuwe	
website	en	dat	zie	je	aan	de	grote	zoekfunctie	op	de	homepage.	
De	zoekfunctie	helpt	de	bezoeker	het	antwoord	te	vinden	op	
zijn	vraag	door	zoeksuggesties	te	tonen	terwijl	hij	een	zoekterm	
in	geeft.	Onder	de	zoekbalk	krijg	je	een	snelle	toegang	tot	
veelgevraagde	informatie	en	staan	er	enkele	items	in	de	kijker.

Nieuw keuzemenu
Grasduin	je	liever	zelf	door	de	website,	dan	helpt	de	homepage	
je	ook	snel	bij	je	zoektocht	naar	informatie.	Je	maakt	er	vlot	een	
keuze	tussen	verschillende	thema’s:	Onze	dienstverlening,	Beleef	
Schilde,	Werf	44,	Nieuws	en	Vacatures.	Telkens	kun	je	dieper	op	
onderwerpen	ingaan.	

Onder	het	thema	‘Onze	dienstverlening’	maak	je	kennis	met	al	
onze	producten	en	diensten,	maar	ook	met	heel	wat	bestuurlijke	
zaken.

Bij	‘Beleef	Schilde’	ontdek	je	wat	er	te	beleven	valt	in	Schilde.	
Evenementen,	kampen,	activiteiten,	expo’s,	de	leukste	plekjes	
om	te	wandelen	of	te	fietsen,…	Duik	maar	eens	in	het	bruisende	
aanbod,	er	is	voor	ieder	wat	wils.

Het	gemeenschapscentrum	van	Schilde	‘Werf	44’	is	dé	plek	om	te	
proeven	van	culturele	evenementen.	Het	is	ook	de	thuisbasis	van	
de	muziek-	en	woordacademie	en	brasserie	W44.	Het	volledige	
aanbod	vind	je	vanaf	nu	op	de eigen website van ‘Werf 44’: 
www.werf44.be.

Het werk is niet af…
Met	de	lancering	van	de	nieuwe	website	heeft	de	gemeente	een	
digitale	beweging	in	gang	gezet.	Het	is	een	dynamisch	platform	
dat	continu	verbeterd	en	aangepast	wordt	aan	de	behoeften	
van	de	inwoners.	Er	staat	dus	nog	heel	wat	op	het	programma.	
Zo	willen	we	in	de	toekomst	de	verenigingen	toegankelijker	en	
meer	bereikbaar	maken,	ze	zijn	immers	een	grote	meerwaarde	in	
Schilde.	En	willen	we	onze	inwoners	nog	meer	laten	meedenken	
en	participeren	aan	een	beter	en	mooier	Schilde	om	in	te	wonen,	
te	werken	en	te	beleven.

www.schilde.be 
in een 

nieuw jasje

DOSSIER

“
Een	strak	design,	volledig	op	

maat	van	de	inwoner.	

”
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Dienst	burgerzaken	pakt	uit	met	nieuw	afsprakensysteem
De	dienst	burgerzaken	is	een	druk	
bezochte	dienst	in	het	gemeentehuis,	
want	inwoners	moeten	er	voor	tal	van	
zaken	terecht.	Denk	maar	aan	de	aangifte	
van	een	huwelijk,	een	rijbewijs,	een	
identiteitskaart	…	Om	onze	inwoners	nog	
sneller	te	helpen,	kun	je	voortaan	op	twee	
manieren	een	afspraak	maken	bij	de	dienst	
burgerzaken:	via	03	380	16	54	of	www.
schilde.be.	

Maak je afspraak online
Een	afspraak	online	inplannen	via	schilde.
be	doe	je	eender	wanneer.	Kies	het	
product	dat	je	nodig	hebt	(rijbewijs,	
geboorte,	nationaliteit	…)	en	boek	een	
afspraak	op	een	moment	dat	voor	jou	
past.	Daarna	zie	je	meteen	wat	je	moet	
meebrengen,	zodat	onze	medewerkers	je	
vlot	verder	kunnen	helpen.

Vind	je	niet	wat	je	zoekt?	Stuur	een	mail	
naar	burgerzaken@schilde.be	of	bel	ons	op	
03	380	16	54.	We	helpen	je	graag	verder.

Sneller & beter
•	 Je	bent	welkom	wanneer	het	je	past.
•	 Je	hoeft	niet	in	de	rij	te	wachten.
•	 We	weten	waarvoor	je	komt	en	

zorgen	ervoor	dat	een	deskundige	
aanwezig	is	om	je	te	helpen.

•	 Je	dossier	wordt	voorbereid	en	
hebben	we	bij	de	hand.

•	 Je	weet	bij	het	maken	van	de	
afspraak	welke	documenten	je	moet	
meebrengen.

Mijn	Burgerprofiel:		
jouw	toegang	tot	alle	overheidsdiensten
Schilde stapte, samen met een heleboel andere steden en gemeenten, mee in ‘Mijn Burgerprofiel’. Je vindt 
er persoonlijke gegevens en documenten per thema: gezin, woning, opleiding, carrière,… In de toekomst 
heb je dus al je overheidszaken gebundeld op één veilig digitaal platform. 

Veel	persoonsgegevens	zijn	verspreid	over	
verschillende	overheidsdiensten.	Denk	
maar	aan	je	Groeipakket,	een	attest	van	
gezinssamenstelling	of	de	oproepingsbrief	
voor	je	COVID-19-vaccinatie.	Mijn	
Burgerprofiel	brengt	ze	samen.		

‘Mijn	Burgerprofiel’	is	vandaag	nog	een	
groeiend	platform.	Dat	betekent	dat	je	
nog	niet	alles	zult	vinden.	Al	heel	wat	
documenten,	attesten	of	inlichtingen	kun	
je	wel	online	aanvragen	en	downloaden	
via	Mijn	Burgerprofiel,	zo	hoef	je	misschien	
helemaal	niet	naar	het	gemeentehuis	te	
komen.

Hoe werkt het?
Mijn	Burgerprofiel	is	opgezet	als	een	
online	profielpagina	waar	burgers	hun	
persoonlijke	gegevens	terugvinden	die	bij	
de	overheid	bekend	zijn.	Zowel	op	Vlaams,	
federaal	als	lokaal	niveau.	Van	daaruit	kun	
je	makkelijk	doorklikken	naar	specifieke	
e-loketten.	

Surf	naar	burgerprofiel.vlaanderen.be	of	
klik	op	de	balk	bovenaan	op	www.schilde.
be.	Aanmelden	kan	op	verschillende	
manieren:	met	je	eID,	via	Itsme®	of	een	
beveiligingscode	via	mobiele	app	of	sms.

Daarna	krijg	je	toegang	tot	het	overzicht	
van	je	overheidsadministratie.	Probeer	het	
meteen!

Activeer je digitale brievenbus 
(eBox)
Verandert	er	iets	aan	de	status	van	je	
dossier?	Komt	een	vervaldatum	dichterbij?	
Is	je	attest	beschikbaar?	Je	ziet	het	in	één	
oogopslag.	Om	je	documenten	te	kunnen	
raadplegen,	moet	je	wel	eerst	eenmalig	je	
digitale	brievenbus	(eBox)	activeren.

Dat	doe	je	zo:
•	 Surf	naar	burgerprofiel.vlaanderen.be
•	 Meld	je	aan	en	ga	naar	Documenten
•	 Geef	toestemming	aan	Mijn	

Burgerprofiel	om	je	per	e-mail	te	
informeren	wanneer	er	nieuwe	
documenten	in	jouw	eBox	zitten.

Hulp nodig?
Bel	naar	1700,	het	gratis	
informatienummer	van	de		
Vlaamse	overheid.

DOSSIER
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2x
Schilde

In deze rubriek  

lees je over leuke 

initiatieven en 

opmerkelijke 

gebeurtenissen 

uit Schilde en 

’sGravenwezel.

Wat leeft 
er in onze 

gemeente?

Alle Schildenaars mogen 
buurtinitiatieven, 

verdienstelijke inwoners, 
inzamelacties, … melden! 

Stuur een mailtje aan 
communicatie@schilde.be. 

Elk nummer brengen  
we de leukste items  

in deze rubriek.

Gerthy in de bres 
voor dieren
Gerthy	Van	Gaal	runt	vanuit	de	Hoeklaan	in	
Schilde	in	alle	stilte	een	voedselbank	voor	
huisdieren.	‘Het	brokkenhuis	Gerthy’	is	meteen	
ook	de	eerste	en	enige	dierenvoedselbank	in	
onze	gemeente.	Gerthy	richtte	de	voedselbank	
drie	jaar	geleden	op	en	dit	volledig	op	vrijwillige	
basis.	Het	aanbod	bestaat	voornamelijk	uit	
voeding,	snoepgoed	en	materiaal,	zoals	
manden	en	poepzakjes,	dat	je	hond	of	kat	
nodig	heeft.	Alle	voeding	en	materiaal	wordt	
geschonken	door	verschillende	mensen,	
handelaars	en	dierenliefhebbers.

‘Ik	verkoop	alles	aan	een	zeer	lage	prijs	zodat	
mensen	die	het	niet	breed	hebben,	toch	voor	hun	
dier	kunnen	blijven	zorgen.	Gelukkig	ontvang	ik	
veel	giften.	En	samen	met	de	op	brengst	van	de	
verkoop	koop	ik	zelf	nieuwe	spullen	aan	voor	de	
dieren	of	sta	ik	mensen	financieel	bij.	Ik	heb	zo’n	
grote	passie	voor	dieren	en	wil	hen	daarom	het	
beste	materiaal	kunnen	bieden.	Ik	doe	mijn	werk	
echt	met	hart	en	ziel.’

‘Het	brokkenhuis	Gerthy’	kun	je	volgen	op	
Facebook.	Gerthy	contacteren	doe	je	op	het	
nummer	03	457	40	35	of	via	gerthy1@msn.com.	
Of	je	kunt	de	dierenvoedselbank	ook	gewoon	een	
bezoekje	brengen	in	de	Hoeklaan	5.

650 zestigjarigen 
in de bloemetjes
In	onze	gemeente	is	het	al	jaren	de	traditie	
om	alle	60-jarigen	uit	te	nodigen	op	een	
gezellige	receptie	in	de	tuin	van	de	Oranjerie	in	
het	Schildehof.	Omdat	corona	roet	in	het	eten	
strooide,	werd	een	waardig	alternatief	bedacht	
om	de	zowat	650	mannen	en	vrouwen	die	
zestig	werden	in	2020	of	worden	in	2021	toch	de	
aandacht	te	geven	die	ze	verdienen.

Dat	alternatief	werd	een	takeaway	naar	keuze:	
een	ontbijtmand	of	aperobox	gevuld	met	heel	
wat	lekkers.	De	manden	werden	gevuld	door	de	
lokale	handelaars	en	horeca,	ook	voor	hen	een	
steuntje	in	de	rug	na	een	turbulente	periode.	
Aan	de	reacties	te	horen,	werd	het	initiatief	zeker	
gesmaakt.	

Danielle	Luyckx	gaat	het	haar	zeker	laten	
smaken.	“Ik	nuttig	het	samen	met	mijn	
echtgenoot.	Toen	hij	60	werd	drie	jaar	geleden	
werden	we	uitgenodigd	op	de	receptie	in	de	
Oranjerie.	Dat	was	ook	heel	leuk,	maar	dit	is	
zeker	een	evenwaardig	alternatief.	We	vinden	
het	gewoon	heel	attent	van	gemeente	Schilde	
dat	ze	iets	voorzien	voor	alle	60-jarigen.	
En	uiteraard	ook	veel	dank	aan	de	lokale	
handelaars	die	dit	initiatief	mee	ondersteunen.	
Nu	word	ik	60	maar	binnenkort	hebben	we	
nog	een	reden	om	te	vieren	(glundert).	Dan	
verwachten	we	ons	eerste	kleinkind.	Een	grote	
en	fijne	verwachting	waar	we	zo	naar	uitkijken.”

“
Dieren	staan	bij	mij	op	

nummer	één.	Ze	helpen	
doe	ik	echt	met	hart	en	ziel.

”
“

Superblij	met	deze	
ontbijtmand,	een	prachtig	

initiatief	dat	zeker	
gesmaakt	wordt.	

”

Hommel 
Honingbij 

Wesp 
Europese hoornaar 
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Wespen verdelgen
Wespen	zijn	nuttige	dieren.	Ze	jagen	op	vliegen,	bladluizen	en	
muggen.	Toch	kunnen	wespen	in	de	zomer	soms	voor	overlast	
zorgen.	Sinds	enkele	jaren	koloniseert	de	Aziatische	hoornaar	ook	
Vlaanderen.	Deze	wespensoort	is	schadelijk	voor	biodiversiteit,	
landbouw	en	onze	eigen	bijen.	Daarom	staat	ze	bovenaan	de	lijst	
van	te	verdelgen	insecten.

Een wespennest? Vraag bijstand van de brandweer 
Heb	je	een	wespennest	aan	of	in	de	buurt	van	je	woning?	Dan	kun	
je	bijstand	van	de	brandweer	vragen	om	het	te	verdelgen.	Je	doet	
hiervoor	een	melding	via	de	website	van	Brandweer	Zone	Rand:	
www.brandweerzonerand.be.	Na	het	invullen	van	het	formulier	
ontvang	je	een	bevestigingsmail.	Doorgaans	komt	de	brandweer	
binnen	de	vijf	dagen	langs,	op	een	weekavond.	Een	interventie	
kost	40	euro.

Bestrijden, enkel als het nodig is
Meld	enkel	hinderlijke	of	echt	gevaarlijke	wespennesten.	Heb	je	
dus	een	wespennest	achteraan	in	de	tuin	of	in	een	hok	waar	je	
nooit	komt	en	heb	je	er	geen	last	van?	Laat	het	dan	met	rust.
Er	zijn	ook	verschillende	dieren	die	op	een	wesp	lijken,	maar	
in	feite	ongevaarlijk	en	nuttig	zijn,	zoals	bijen	en	hommels.	Die	
diertjes	laat	je	beter	met	rust.	Ze	zijn	belangrijk	voor	het	goed	
functioneren	van	onze	natuur.	Toch	last	van	een	bijennest?	
Contacteer	dan	een	imker.	

Hoornaar, wesp of bij?
Op	www.brandweerzonerand.be	vind	je	een	folder	en	steekkaart	
waarin	de	verschillen	tussen	wespen	en	vliegende	soortgenoten	
zoals	bijen	en	hoornaars	kort	worden	weergegeven.	Zo	kun	je	
makkelijk	het	insect	herkennen.	Handig	toch?

Hommel 
Honingbij 

Wesp 
Europese hoornaar 

De Aziatische hoornaar is heel beschermend naar haar nest toe en kan gevaarlijk en in groep uithalen. Houd dus 
altijd afstand van het nest en contacteer een professionele verdelger. Zie je een Aziatische hoornaar of één van hun 
nesten? Neem een foto en upload deze op www.vespawatch.be. Indien positief wordt er contact opgenomen door 
de speurders om het nest te zoeken en te verdelgen.

i

Aziatische hoornaarHommel 
Honingbij 

Wesp 
Europese hoornaar 

Hommel 
Honingbij 

Wesp 
Europese hoornaar 

Hommel 
Honingbij 

Wesp 
Europese hoornaar 

Hommel 

Honingbij 

Wesp 

Europese hoornaar 
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Schilde op weg naar een duurzame gemeente
Kleine	stappen	naar	een	groot	doel
Voor velen zijn de Sustainable Development Goals of kortweg SDG’s nog altijd vrij onbekend. Daar brengen 
we volop verandering in. De komende 15 jaar moeten 17 doelstellingen een actieplan vormen om ons terug 
op de koers richting duurzame ontwikkeling te zetten. We vertaalden al eerder de sociale doelstellingen en 
de klimaat- en welvaartdoelstellingen in praktische tips. 

Deze editie maken we je wegwijs in de laatste doelstellingen rond Peace en Partnership, om vredevolle, 
rechtvaardige en inclusieve gemeenschappen te bevorderen. Wat kun je zelf doen en welke acties 
onderneemt je gemeente?

Initiatieven gemeente Schilde:
•	 Op	vraag	van	Amnesty	International		

maakt	Schilde	sinds	2014	deel	uit	van	
het	Vlaams	Netwerk	van	Solidariteit	
met	de	Vredesgemeenschap	van	San	
José	de	Apartadó,	in	Colombia.	Ook	de	
gemeenten	Herselt,	Laakdal,	Nijlen	en	
Westerlo,	de	parochies	van	Herselt,	
Hulshout	en	Westerlo	en	de	provincie	
Antwerpen	behoren	tot	dit	netwerk.		
Al	deze	partners	engageren	zich	om	de	
schendingen	van	de	mensenrechten	
tegen	de	vredesgemeenschap	in	
Colombia	aan	te	klagen.	

•	 Iedereen	die	op	legale	wijze	in	België	
verblijft,	heeft	recht	op	rechtszekerheid.	
Je	kunt	juridisch	advies	inwinnen	bij	de	
juridische	dienst	van	het	Sociaal	Huis.

•	 Schilde	behoort	tot	de	Politiezone	
Voorkempen,	samen	met	de	gemeentes	
Brecht,	Malle	en	Zoersel.	In	totaal	telt	de	
zone	meer	dan	84.000	inwoners.	Onze	
politiezone	is	de	derde	grootste	van	de	
provincie	Antwerpen,	na	Antwerpen	en	
Turnhout.	Meer	info	op	www.politie.be/	
5355/over-ons.

•	 Schil	Vanneke,	duurzame	held	van	
2020,	bevordert	de	sociale	cohesie	
binnen	onze	buurtgemeenschappen.	
Het	Vanneke	brengt	mensen	bij	elkaar	
zodat	ze	elkaar	(beter)	leren	kennen.	
Het	vormt	voor	velen	een	pleister	op	
eenzaamheid.	Je	kunt	het	Schil	Vanneke	
in	september	en	oktober	tegenkomen	
op	de	vele	pleintjes	in	Schilde	en	
’s-Gravenwezel.

•	 In	het	Warme	Williamhuis	in	
’s-Gravenwezel	wordt	er	geluisterd	naar	
jouw	verhaal.	Het	is	een	veilige	plaats	
waar	jongeren	terecht	kunnen	voor	een	
babbel.

•	 Cinema	Sonja	vertoont	films	die	

ondermeer	sociale	wantoestanden	en	
oorlogssituaties	aanklagen.

Word SDG-held met deze tips:
•	 Doe	mee	aan	lokale	

burgerparticipatiemomenten.	Sluit	je	
aan	bij	de	vele	adviesraden	die	Schilde	
rijk	is:	www.schilde.be/gemeente-
en-bestuur/inspraak-en-participatie/
adviesraden

•	 Beleg	je	geld	in	duurzame	en	ethische	
spaar-	en	beleggingsfondsen.	Kijk	op	
www.fairfin.be/campagne/bankwijzer	
hoe	goed	jouw	bank	scoort.

•	 Doe	mee	aan	de	acties	van	Amnesty	
International	Schilde.	Zij	ijveren	voor	
een	betere	wereld	voor	iedereen	en	
strijden	tegen	de	doodstraf	en	voor	de	
toepassing	van	de	mensenrechten	in	
150	landen.	Contactinfo:	www.amnesty-
international.be/groep/schilde-198

•	 Zet	een	ontwikkelingsproject	in	
het	Zuiden	op	waarbij	je	financieel	
gesteund	kunt	worden	door	de	
GROS	(Gemeentelijk	Raad	voor	
Ontwikkelingssamenwerking	Schilde).	
Meer	info	op	grosschilde.be	of	via	
gros@schilde.be.

•	 Word	lid	van	een	BIN:	www.politie.
be/5355/vragen/bins.	Zie	ook	pagina	5.

Initiatieven gemeente Schilde:
•	 Schilde	ondersteunt	al	jaren	de	

GROS	(Gemeentelijke	Raad	voor	
Ontwikkelingssamenwerking	Schilde).

•	 In	Schilde	is	een	wereldwinkel	die	mede	
dankzij	het	bestuur	goed	floreert.

•	 Schilde	neemt	jaarlijks	deel	aan	het	
Youca-project:	het	stimuleert	jongeren	
wereld	wijd	om	samen	te	strijden	voor	
een	duurzame	en	rechtvaardige	maat-
schappij.	Meer	info	op	www.youca.be.

Word SDG-held met deze tips:
•	 Sluit	je	aan	bij	de	SDG-werkgroep	en	

vertel	anderen	over	de	duurzame	
ontwikkelingsdoelstellingen.		
Meer	info	op	grosschilde.be	of	via	
gros@Schilde.be.

•	 Toon	betrokkenheid	in	je	wijk	en	je	
gemeente.	Word	peter	of	meter	van		
je	wijk.
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Nog op kamp? Boek dan nu!
Nog	wat	gaatjes	in	je	vakantieagenda?	De	meeste	kampen	zijn	al	volzet,	maar	er	zijn	nog	enkele	plaatsen	vrij	bij	de	sportkampen	en	
uitstappen	voor	tieners.	Vooraf	inschrijven	via	www.schilde.be/inschrijven

Schrijf je zoon of dochter zeker in op de wachtlijst indien het sportkamp of de uitstap volzet is. 
Het volledige aanbod van sportkampen vind je op www.schilde.be/inschrijven. 

Hieronder	een	overzicht	van	de	nog	beschikbare	activiteiten	bij	het	ter	perse	gaan	van	dit	boekje.	Op	de	site	vind	je	nog	meer	nuttige	info.

VOOR WIE WANNEER KOSTPRIJS WAAR VOOR- EN NA OPVANG

Frans Dans – en 
Omnisportkamp

11	–	14	jaar 26	tot	30	juli	
9	-	16	uur

90	euro Sporthal	Vennebos,	
Hoevedreef,	Schilde

8	-	17	uur

Danskamp 9	-	15	jaar 9	tot	13	augustus	
9	-	16	uur

90	euro Sporthal	Vennebos,	
Hoevedreef,	Schilde

8	-	17	uur

Trampoline- en 
Tumblingkamp 2

10	-	13	jaar 9	tot	13	
augustus	
13	-	16	uur

45	euro Turnzaal	De	Wingerd,	
Wijnegemsteenweg	
(inrit	naast	nr	18),	
‘s-Gravenwezel

12.30	-	17	uur

Avonturendag:  
Go 4 Kicks 
targetshooting &  
hindernissenparcours

10	-	16	jaar 10	augustus	
9	-	17	uur

30	euro Bus	vertrekt	aan	
JoS	Schilde,	Eugeen	
Dierckxlaan	24,	Schilde	
naar	Stafort	in	Stabroek

Geen	voor-	of	na	opvang

Dienst	vrije	tijd	en	welzijn,	Eugeen	Dierckxlaan	24,	Schilde,	03	380	07	47
vakantie@schilde.be,	www.schilde.be/inschrijveni

TIP



De podia staan klaar, en artiesten, medewerkers, organisatoren, helpers maar vooral 

onze inwoners staan te popelen vol ongeduld om weer te kunnen genieten van een goed 

gevulde zomerprogrammatie. Die gezellige momenten vol dans, zang en theater hebben 

we met z’n allen écht gemist. Naast de evenementen van onze eigen gemeentelijke 

diensten, sluiten een hele resem andere initiatieven aan bij het programma. Vanaf 

september pakt Werf 44 uit met het nieuwe culturele seizoen. Ook in september rijdt het 

Schil Vanneke weer door Schilde en ’s-Gravenwezel en start Heerlijk Vinnig weer met een 

fantastisch actief programma. Voor de fanaten, zet je schrap en stretch die benen al maar! 

Kortom, je vindt in dit magazine al een flinke dosis inspiratie voor de zomer! Uiteraard 

wordt alles in het werk gesteld om de festiviteiten zo veilig mogelijk te laten verlopen.
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Alle events en activiteiten gaan door onder voor-
behoud van de geldende coronamaatregelen.



We luiden de zomer in met een knaller van formaat, want dit jaar zijn we terug met een grootse 
familiedag tijdens Vlaanderen Feest! Naar jaarlijkse gewoonte organiseert gemeente Schilde 
Vlaanderen Feest met een academische zitting, een heerlijke Vlaamse brunch en een 
namiddag vol plezier voor gans de familie.

Academische zitting
Op	dinsdag	6	juli	gaat	de	academische	zitting	ter	gelegenheid	van	
de	Vlaamse	feestdag	door	in	de	grote	zaal	van	Werf	44.	De	zitting	
wordt	opgeluisterd	door	een	lezing	en	muzikale	omlijsting.	Als	kers	
op	de	 taart	wordt	de	prijs	‘Parel	der	Voorkempen’	

uitgereikt.

Vlaamse brunch
Op	zondag	11	juli	kun	je	
volledig	coronaveilig	én	
gratis	van	een	heerlijke	
Vlaamse	brunch	genieten.	
Bestellen	is	verplicht	en	
doe	je	op	voorhand	op	

www.schilde.be/inschrijven.	
Opgelet,	de	pakketten	zijn	

beperkt.	De	brunchpakketten	
kunnen	afgehaald	worden	in	de	

voormiddag	bij	de	daarvoor	voorziene	
afhaalpunten.

Familiedag met topactiviteiten
In	de	namiddag	wordt	’t	Parkske		
omgetoverd	tot	een	oase	van	gezelligheid.	
Daar	zorgt	het	gezelschap	‘Alles	Loopt	Op	
Rolletjes’	voor.	Met	woonwagens	en	retro-
caravans	zorgen	ze	voor	een	hele	middag	
plezier	tussen	de	grote	bomen	van	’t	Parkske.		
Zo	is	er	de	familievoorstelling	‘De	Bal’,	
de	doorlopende	act	‘Tattoo	on	Wheels’	in	de	
Kijkdooscaravan	en	‘De	Mobiele	Speelkamer’.		
Er	is	theater,	vertelling	en	muziek	voor	de	hele	familie.

i
Academische zitting: dinsdag	6	juli	om	20	uur	in	Werf	44		
(grote	zaal),	Schoolstraat	44	in	Schilde.
Brunch Vlaanderen Feest: zondag	11	juli,	inschrijven	via		
www.schilde.be/inschrijven	vanaf	1	juli,	afhalen	aan	de	
afhaalpunten	op	zondagvoormiddag.
Familiedag Vlaanderen Feest: zondag	11	juli	van	14	tot	18	uur	
in	’t	Parkske,	Eugeen	Dierckxlaan	24	in	Schilde.

ATV-vertellingen
Ook deze zomer trakteert ATV haar kijkers op De Vertellingen, die ondertussen een vaste waarde zijn in het 
Antwerpse. Bekende vertellers geven dan het beste van zichzelf en brengen het publiek gegarandeerd aan 
het lachen.

De	Vertellingen	staan	telkens	
garant	voor	een	verrassende	
avondvertelling	op	een	unieke	
locatie!	Op	maandag	26	juli	
is	het	de	beurt	aan	Schilde	
in	de	tuin	van	kasteel	
Spreeuwenborg,	een	
prachtig	beschermd	en	
neoclassicistisch	kasteel	uit	
het	derde	kwart	van	de	20e	
eeuw.	Als	de	maatregelen	
het	toelaten	krijgen	alle	
aanwezigen	zoals	gewoonlijk	
een	heerlijk	biertje	aangeboden	
door	Stadsbrouwerij	De	Koninck.

i
ATV-vertellingen: maandag 26 juli om 20 uur 
aan kasteel Spreeuwenborg, Alfons Van den 
Sandelaan 12-14 in Schilde.

Opgelet! Dit evenement is onder voorbehoud 
van de geldende coronamaatregelen. Houd de 
kanalen van gemeente Schilde in het oog voor 

meer info.
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Opnieuw UiT in Schilde in editie 
september-oktober
Met	de	start	van	het	nieuw	cultureel	seizoen	en	een	nieuw	
schooljaar	voor	de	deur	halen	we	in	ons	volgend	nummer	
de	rubriek	UiT	in	Schilde	weer	van	onder	het	stof.	Na	bijna	
een	jaar	radiostilte	door	corona,	kun	je	in	deze	rubriek	
ontdekken	welke	vrijetijdsactiviteiten	en	evenementen	er	
op	het	programma	staan.	Van	de	gelegenheid	wordt	gebruik	
gemaakt	om	de	vroegere	activiteitenkalender	op	te	frissen	

en	niet	meer	in	een	apart	boekje	te	laten	verschijnen,	
maar	als	een	overzichtelijke	UiT-kalender	in	het	gemeentelijk	
infoblad.	Organiseert	jouw	vereniging	een	activiteit	in	
september	of	oktober?	Geef	die	dan	in	via	de	UiTdatabank	op	
www.uitinvlaanderen.be	vóór	donderdag	22	juli.	Activiteiten	
die	je	invoert	in	de	UiTdatabank	kun	je	vinden	via	het	overzicht	
op	www.schilde.be/uitinschilde.

Aperitiefconcert Kacper Nowak in openlucht
Kacper	Nowak	werd	geboren	in	Polen	en	begon	op	zijn	achtste	
cello	te	spelen.	Een	jaar	later	won	hij	al	de	Liezen	wedstrijd	
in	Oostenrijk.	Zijn	parcours	staat	bol	van	de	laureaten	en	
onderscheidingen	zoals	de	Eerste	Prijs	én	Publieksprijs	op	de	
Ottoboni	–	I	solisti	en	laureaat	op	de	Internationale	Johannes	
Brahms	Wedstrijd,	beide	in	2015.	In	2019	won	hij	bovendien	de	
Supernova	Classics-wedstrijd.

Kacper	Nowak	zou	afgelopen	seizoen	samen	met	pianiste	
Monika	Darzinkeviciute	zijn	aangetreden	in	Werf	44.	Een	virus	
besliste	daar	echter	anders	over.	Om	Schilde	alsnog	kennis	
te	laten	maken	met	deze	topmuzikant	werd	beslist	om	een	

akoestisch	openluchtconcert	te	verzorgen	op	een	charmante	
locatie	in	onze	gemeente:	de	oude	sluis	op	de	antitankgracht.	
Kom	te	voet	of	met	de	fiets	naar	dit	concert	en	geniet	daarna	
nog	van	Open	Monumentendag.

i
Aperitiefconcert:	zondag	12	september	om	11	uur	aan	de	
sluis	op	de	antitankgracht	ter	hoogte	van	Sint	Jobsteenweg,	
inkom	5	euro.



Donderdag 19 en vrijdag 20 augus tus: 

Avond & Nachtdropping 
Word	gedropt	op	een	geheime	locatie	en	start	
de	zoektocht	naar	de	finish.
Je	wordt	gedropt	met	je	team	op	een	geheime	locatie.	Daar	
start	de	zoektocht	naar	de	finish.	Duik	mee	in	de	donkere	
geschiedenis	van	Schilde	en	word	gekatapulteerd	naar	de	
tijd	van	Wereldoorlog	I.	In	the	middle	of	nowhere	start	je	
zoektocht	terwijl	je	op	verschillende	posten	puzzelstukken	
verzamelt	en	opdrachten	uitvoert.	Hopelijk	brengen	kaart	en	
kompas	soelaas.	Anders	volg	je	maar	de	poolster	

i
•	 Samenkomst:	Mandolineclub	De	Krikskes,	Fort	van	

’s-Gravenwezel,	Karekiet	70,	Schilde
•	 Startuur:	afhankelijk	per	team.	Starttijden	lopen	van	20	uur	

tot	middernacht
•	 Inschrijven	via	vakantie@schilde.be	

•	 Teams:	deelnemen	kan	in	teams	van	drie	tot	zes	personen
•	 Individueel	inschrijven	kan.	Je	komt	dan	terecht	in	een	

samengesteld	team
•	 Prijs:	3	euro	per	persoon
•	 Organisatie:	Heemkundige	Kring	Scilla,	Mandolineclub		

De	Krikskes	en	gemeentebestuur	Schilde

Yoga  
in het park 
Begin	je	zondag	relaxed	en	fit.	
Kom	mee	actief	ontspannen	in	de	
natuur.	Yoga	is	eeuwenoud,	maar	
toch	springlevend.	Het	beïnvloedt	en	
verbetert	je	lichamelijke	en	mentale	
gezondheid.	Iedereen	kan	meedoen	op	
zijn	eigen	manier	en	tempo.	

i
		

Zondag van 10.30 tot 11.30 uur
4, 11, 18 en 25 juli
1, 8, 15, 22 en 29 augustus
Grasveld	Lodewijk	De	Vochtplein,	
Wijnegemsteenweg		
(inrit	naast	nr.	18),	‘s-Gravenwezel
Inschrijven	op	
www.schilde.be/inschrijven	
Vergeet	geen	handdoek	of	yogamatje!
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www.carrouselschilde.be	of	de	facebookpagina	van	Carrouseli

Het wordt een heerlijke zomer met de gratis Carrousel zomeravonden iedere dinsdagavond van augustus 
in ’t Parkske (Turnhoutsebaan 204, Schilde). Het enthousiaste team vrijwilligers achter Carrousel is klaar 
om alle inwoners maar liefst vijf dinsdagen te verrassen met fijne live muziek in open lucht én dat volledig 
coronaproof. Alle gekende ingrediënten zullen aanwezig zijn: de gezellige setting van ’t Parkske, live 
muziek op het podium, enthousiaste vrijwilligers achter de toog en een foodtruck voor wie honger heeft. 
Vanaf 20 uur opent de toog en is iedereen welkom.

Dinsdag 3 augustus
Veston (Tropische blues, gipsy & rumba)
Veston	klinkt	Caraïbisch	en	Afrikaans	maar	zingt	in	het	Vlaams.	Of	
het	‘Algemeen	Verstaanbaar	Kempisch’,	zo	je	wil.	Je	smeert	maar	
beter	je	dansbenen	in.	Het	wordt	al	snel	een	broeierig	feest	met	
tijdloze	dansmuziek	voor	jong	en	oud	waarbij	het	publiek	wordt	
aangevuurd	door	grappige	en	herkenbare	teksten.	De	luchtige	en	
tropische	mix	van	blues,	gipsy	en	rumba	staat	garant	voor	een	
zomers	feest!

Dinsdag 10 augustus
Jaguar Jaguar (Elektropop)
Jaguar	Jaguar	zal	je	begeleiden	op	een	mysterieuze	en	tropische	
reis	door	het	wild.	Deze	elektronische	pop	band	met	catchy	
vocals	en	groovy	drums	klinkt	zoals	Warhaus,	Jungle	of	Maribou	
State.	Kom	naar	Carrousel	en	voor	je	het	weet	sta	je	te	feesten	in	
een	dampende	wildernis.	’t	Parkske	wordt	voor	één	avond	een	
broeierige	jungle	waarin	jaguars	zich	het	meest	thuis	voelen.

Carrousel zomeravonden

Een	draaimolen	aan	muziekstijlen		
passeert	de	revue
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Dinsdag 24 augustus
Joost de Lange band (Rock & Blues)
Joost	de	Lange	leerde	half	Schilde	gitaar	spelen.	Het	wordt	dus	
tijd	dat	het	Carrouselpubliek	kennis	maakt	met	het	muzikaal	
rock	&	blues	talent	van	Joost	en	zijn	band.	Dit	trio	is	een	graag	
geziene	gast	op	veel	nationale	en	internationale	podia.	Tijdens	
hun	liveshows	wordt	een	indrukwekkende	mix	gespeeld	van	veel	
eigen	werk	en	ook	nummers	van	Jimi	Hendrix,	Rory	Gallagher	en	
Stevie	Ray	Vaughan.	

Dinsdag 31 augustus
Les Truttes (Party covers)
Les	Truttes	bestaan	in	2021	zowaar	25	jaar.	Dat	vieren	ze	met	een	
heuse	‘Anniversary	Tour’!	Met	een	ongeziene	energie	en	overgave	
brengen	ze	een	creatieve	mix	van	covers	en	spektakel	doorspekt	
met	de	nodige	dosis	humor	en	zelfrelativering.	Les	Truttes	zijn	
veel	meer	dan	een	band:	ze	zijn	een	begrip,	een	ervaring,	een	
party	die	niemand	wil	missen.	Al	25	jaar	slagen	ze	erin	om	een	
publiek	van	alle	leeftijden	te	verbinden	tijdens	die	ene	‘true	live-
experience’!

Dinsdag 17 augustus
De Bonanzas (Sixties covers)
Verwacht	je	aan	alle	popklassiekers	uit	de	jaren	60	zoals	ze	vandaag	moeten	klinken.	Soms	ingetogen	en	intiem,	soms	uitbundig	en	
enthousiast,	maar	steeds	met	volle	overgave	en	met	respect	voor	het	origineel.	Deze	sixties	tributeband	brengt	nostalgie	met	een	
gouden	randje.	Eerlijk	en	oprecht.	Elke	noot	die	je	hoort,	wordt	ook	gespeeld.	Geen	bandopnames,	computertrucs	of	playback.	Alles	
live!	Swing	en	dans	mee	met	De	Bonanzas.	Ze	zorgen	voor	een	waar	muzikaal	zomerfeest!
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in	Schildehof
van 3 juli tot 29 augustus
elke zaterdag en zondag van 14 tot 19 uur
Oranjerie, De Pont 45 in Schilde

Kom	kennis	maken	met	het	park,	ontmoet	mensen,	neem	deel	
aan	activiteiten,	geniet	van	muziek	uit	de	wijde	wereld	met	een	
drankje	én…	goed	gezelschap.	Dit	alles	op	het	ritme	van	de	zomer	
en	met	de	glimlach.	

Benieuwd?	Kijk	op	www.ummagumma.be	voor	het	volledige	
activiteitenprogramma.	Gratis	toegang	voor	alle	activiteiten.

i 		www.ummagumma.be

Parel der Voorkempen 
Oldtimerrit
10e	editie	met	auto’s	van	voor	1940	

Op	zondag	29	augustus	kun	je	voor	de	10e	maal	auto’s	
van	voor	1940	bewonderen.	Iedereen	is	welkom	op	het	
Lodewijk	De	Vochtplein	in	’s-Gravenwezel	vanaf	9	uur.	Om	
10	uur	start	de	rondrit.	Rond	12.30	uur	zijn	de	wagens	er	
terug.	Ze	blijven	nog	op	het	plein	staan	tot	14	uur.

Zelf deelnemen kan natuurlijk ook! 
Schrijf	je	in	bij	Annie	en	Corneel	Godrie	op	
www.parel-der-voorkempen.be	of	via	03	383	36	83.	
Deelnemers	liefst	in	aangepaste	kledij	van	toen!	

i 	 www.parel-der-voorkempen.be 
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Dorpshappening, koers en kermis
van	21	tot	en	met	24	augustus
Zaterdag 21 en zondag 22 augustus
Uitgebreide Dorpshappening, centrum ’s-Gravenwezel  
Doorlopend	sfeer	en	gezelligheid	in	het	centrum	van	
’s-Gravenwezel	met	onder	meer	een	dorpsterras	en	diverse	
activiteiten	voor	jong	en	oud.

	Check	regelmatig	de	Facebookpagina	www.facebook.com/
dcwezel	voor	een	update	van	het	programma,	gezien	dat	bij	het	
ter	perse	gaan	van	dit	infoblad	nog	niet	volledig	bekend	was.

Zondag 22 augustus
Wielernamiddag, centrum ’s-Gravenwezel
15	uur:	wielerwedstrijd	Cycling	Vlaanderen	voor	eliterenners	zonder	
contract	1.128
Vertrek	en	aankomst:	Kerkstraat
Omloop:	Kerkstraat,	Moerstraat,	De	Dreef	van	Zonnebos,	Sint-
Jobsteenweg,	Kerkstraat

Maandag 23 augustus
Internationaal wielerspektakel achter Derny, centrum 
’s-Gravenwezel
Voorprogramma:	Kids	achter	Derny
Vanaf	17	uur:	Dernyspektatel	voor	eliterenners	zonder	contract,	in	
verschillende	reeksen	en	voor	plaatselijke	clubs

	Check	regelmatig	www.facebook.com/kwacwezelsportief	voor	
een	update	van	het	wielerprogramma.

Van zaterdag 21 tot en met dinsdag 24 augustus
Kermis op het Lodewijk De Vochtplein

Dorpshappening:	Bart	Lauryssen,	dorpscomite.sgravenwezel@telenet.be,	0496	18	03	88,	www.facebook.com/dcwezel	
Wieleractiviteiten:	Marc	Vermeiren,	vermeiren.marc1@telenet.be,	0496	83	35	27,	www.kwacwezelsportief.be
Kermis:	dienst	der	werken,	03	380	14	83

i

GRATIS 
toegang
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Nieuw cultureel seizoen Werf 44
Werf 44 is klaar voor een nieuw cultureel seizoen boordevol muzikaal talent, nieuwe theaterproducties,  
de leukste comedyacts en meeslepende familievoorstellingen.

In	september	schiet	het	nieuwe	seizoen	van	Werf	44	uit	de	startblokken.	Na	een	eindeloze	periode	vol	beperkingen	wordt	dit	het	seizoen	
van	de	mogelijkheden.	Op	het	menu	maar	eventjes	17	voorstellingen.	Zo	verwelkomt	het	cultuurcentrum	gevestigde	waarden	als	Paul	
Michiels,	Wim	Opbrouck	en	Kamagurka.	Maar	ook	toppers	uit	de	wereld	van	de	klassieke	muziek	en	boeiende	kindervoorstellingen	sieren	
de	affiche.	Daarnaast	is	er	ook	aandacht	voor	comedy,	theater	en	interessante	lezingen.	Kortom:	een	breed	en	ijzersterk	aanbod	voor	
iedereen.	Werf	44	wil	in	seizoen	2021-2022	dé	plek	worden	waar	iedereen	van	Schilde	en	omstreken	welkom	is	voor	een	fantastische	
cultuurbeleving.

Maakt	deze	greep	uit	het	aanbod	je	warm	voor	meer?	Surf	dan	snel	naar	de	nieuwe	website	van	Werf	44	op	www.werf44.be	voor	het	
ganse	overzicht	of	doorsnuffel	het	vrijetijdsmagazine	dat	eind	augustus	in	de	brievenbus	valt	en	bestel	je	tickets!	De	ticketverkoop	start	
eind	juni.

Zaterdag 25 september
Pop – Seizoensopener met Paul Michiels om 20 uur

Paul	Michiels	behoeft	geen	uitleg.	
Dit	icoon	uit	onze	Vlaamse	

popgeschiedenis	is	immers	
al	decennia	lang	bezig.	Ten	

tijde	van	Soulsister	had	
hij	samen	met	Jan	Leyers	
de	hit	‘The	Way	To	Your	
Heart’.	Deze	opener	van	
het	culturele	seizoen	vindt	
zonder	twijfel	de	weg	

naar	de	harten	van	alle	
Schildenaren!

Zondag 10 oktober
Concert Avanesyan Trio om 15 uur in de 
Sint-Catharinakerk in ‘s-Gravenwezel

Woensdag 20 oktober
Lezing De Bedreigde Vrijheid met Johan 
Op de Beeck om 20 uur 

Woensdag 27 oktober
Miss Wifi en Koebrev Experimenteren om 15 uur voor 
kinderen van 4 tot 9 jaar.
Het	is	opendeurdag	in	het	laboratorium	van	Miss	Wifi.	Voor	een	
uurtje	mogen	we	toekijken	naar	
de	testen,	onderzoeken	en	
experimenten,	waarbij	
aarde,	water,	vuur	en	
lucht	centraal	staan.	
Miss	Wifi	heeft	het	
plan	opgevat	om	de	
eerste	vrouw	te	zijn	
die	naar	de	maan	
reist.	Zal	dat	lukken?

Zaterdag 6 november
Het uur blauw met Johan Terryn 
om 20 uur
Johan	Terryn	creëerde	deze	
voorstelling	na	het	overlijden	
van	zijn	vader	in	volle	
lockdown.	Het	rouwen	en	
delen	van	verdriet	werd	
sterk	beperkt	door	de	
omstandigheden.	In	‘Het	uur	
blauw’	brengt	hij	het	verhaal	
van	andere	lotgenoten	die	zo	
de	eerste	maanden	van	zijn	eigen	
rouwproces	vormgaven.

Donderdag 2 december
Eindejaarsconference met Bert Gabriëls om 

20 uur
Na	de	volledig	geannuleerde	tournee	van	
vorig	jaar	is	Bert	Gabriëls	terug	om	het	jaar	
2021	op	de	korrel	te	nemen.	De	conférence	
belooft	er	eentje	te	worden	zoals	we	er	nog	
nooit	een	gezien	hebben.	Het	wordt	een	show	

over	ons.	Over	wat	we	hebben	bijgeleerd	en	
over	wat	we	willen	vergeten.	En	graag	willen	we	

er	eens	goed	mee	kunnen	lachen.

Zondag 12 december
Concert Keiko Shichijo om 11 uur

Volledig  
programma op 

www.werf44.be
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Heerlijk Vinnig voor 55+’ers
nu	al	in	je	agenda,	van	16	september	tot	30	november
Ouder	worden	doen	we	allemaal.	En	wie	droomt	er	nu	niet	van	een	gezonde	vitale	oude	dag	waarbij	alles	nog	kan	en	mag?	Schilde	helpt	
je	graag	een	eindje	op	weg.	Het	project	‘Heerlijk	vinnig’	dompelt	je	dit	najaar	onder	in	een	bad	vol	heerlijke	tips	om	gezond	te	genieten.	
En	dat	aangevuld	met	een	pak	vinnige	activiteiten.

Vanaf	maandag	20	september	starten	verschillende	sportieve	
activiteiten	zoals	dansen,	badminton,	curve	bowl,	fietsen,	
wandelen	en	veel	meer.	Ook	zul	je	interessante	workshops	
en	lezingen	rond	gezondheid	kunnen	volgen.	Het	volledige	
programma	lees	je	in	het	vrijetijdsmagazine	dat	eind	augustus	in	
de	brievenbus	valt	of	op	www.schilde.be/heerlijkvinnig.

Donderdag	16	september	van	11	tot	16	uur,	Oranjerie,	De	Pont	45	in	Schilde,	gratis,	inschrijven	is	niet	nodig	(picknick	wordt	
voorzien),	meer	informatie	via	03	380	07	47	of	senioren@schilde.be	i

’t Schil Vanneke 
Kom	gezellig	buiten!
Sociale	contacten	door	corona	verloren?	Geen	paniek,	‘t	Schil	
Vanneke	is	herboren.

In	september	en	oktober	toeren	we	weer	elke	week	rond	
met	onze	mobiele	koffiekar	en	kunnen	al	onze	inwoners	elke	
dinsdagvoormiddag	langskomen	om	te	genieten	van	een	
lekker	kopje	koffie,	thee	of	soep.	En	dit	geheel	gratis.	Kom	jij	
gezellig	mee	buurten	en	een	babbeltje	doen?	Of	wil	je	liever	
je	buur	uitdagen	met	een	spelletje	sjoelbak,	kubb	of	petanque?	
Trommel	alvast	je	buren	en	vrienden	op	en	we	maken	er	
samen	een	gezellige	voormiddag	van.

Elke	dinsdag	in	september	en	oktober	van	10	tot	13	uur.		
Elke	week	op	een	andere	locatie	in	Schilde	of	’s-Gravenwezel	(locaties	worden	nog	gecommuniceerd).i

Kom	mee	picknicken	en		
gezellig	samen	zijn	en		
geniet	van	een	dagje	gezondheid		
en	beweeglijkheid!

11 uur		 start	natuurwandeling	of	fit-o-meter	in	het	park
12.30 uur 	picknick	met	muzikaal	optreden	en	volksspelen
14 uur 	 tornooi	petanque	en	Kubb

AFTRAP  
HEERLIJK VINNIG 

donderdag  
16 september



Enkel op afspraak

Sinds de start van de coronacrisis werken veel van onze gemeentelijke diensten en het 
OCMW op afspraak. We staan er op om je op een veilige manier te kunnen ontvangen. 
Maak je afspraak telefonisch bij de betreffende dienst tijdens de vermelde uren. 
Bij de dienst burgerzaken kun je ook online je afspraak maken.

Brasschaatsebaan	30,	Schilde

Onthaal gemeentehuis
Je	hoeft	geen	afspraak	te	maken	voor	het	
ophalen	van	PMD-zakken,	rattenvergif	en	
stratenplannen.	Hiervoor	kun	je	langskomen	
tijdens	de	openingsuren.	Je	belt	aan	in	de	
hal	van	het	gemeentehuis.

Openingsuren
maandag 8.30	-	12.30
dinsdag 8.30	-	12.30
woensdag 8.30	-	12.30
donderdag 8.30	-	12.30
vrijdag 8.30	-	12.30	 	

Telefoon	03	380	16	00

Dienst burgerzaken

ENKEL OP AFSPRAAK

Telefonisch bereikbaar op	03	380	16	54	of	
maak	een	afspraak	via	www.schilde.be.

elke	werkdag 8.30	-	12.30 13.30	-	16

Grondgebiedszaken

ENKEL OP AFSPRAAK

Telefonisch bereikbaar op	03	380	16	11

elke	werkdag 8.30	-	12.30 13.30	-	16

Eugeen	Dierckxlaan	24,	Schilde

ENKEL OP AFSPRAAK

Telefonisch bereikbaar	op	03	380	07	47

ma	-	do 10	-	12 13.30	-	16
vrijdag 10	-	12

Evenementenloket
Schoolstraat	44,	Schilde

Openingsuren

maandag 8.30	-	12.30
dinsdag 8.30	-	12.30
woensdag 8.30	-	12.30 14	-	16
donderdag 14	-	16
vrijdag 8.30	-	12.30 14	-	16

Telefoon	03	380	16	83

Turnhoutsebaan	67,	Schilde

OCMW

ENKEL OP AFSPRAAK

Telefonisch bereikbaar	op	03	383	62	18

elke	werkdag 8.30	-	12

Juridisch	advies	ook	op	afspraak

Hoofdbibliotheek
Brasschaatsebaan	30,	Schilde

Om	boeken	te	ontlenen	hoef	je	geen	af-
spraak	te	maken.	Je	kunt	langskomen	tijdens	
de	openingsuren.	

Openingsuren hoofdbibliotheek

maandag 16	-	20
dinsdag 9.30	-	11.30 16	-	20
woensdag 13	-	17
donderdag 9.30	-	11.30 16	-	20
vrijdag gesloten
zaterdag 14	-	17

Telefoon	03	380	16	01

Opvoedingspunt 

ENKEL OP AFSPRAAK

Telefoon	03	380	11	09

Vrijwilligerspunt

ENKEL OP AFSPRAAK

Telefoon	0492	25	82	36

Bibliotheekfiliaal ’s-Gravenwezel
Kerkstraat	24,	Schilde	(’s-Gravenwezel)

Om	boeken	te	ontlenen	hoef	je	geen	af-
spraak	te	maken.	Je	kunt	langskomen	tijdens	
de	openingsuren.

Openingsuren:

maandag gesloten
dinsdag 10	-	12 16	-	20
woensdag gesloten
donderdag 10	-	12 16	-	20
vrijdag gesloten

Telefoon	03	646	08	22

Brasschaatsebaan	30,	Schilde

ENKEL OP AFSPRAAK

Telefonisch bereikbaar	op	03	380	16	37

maandag gesloten
di	-	vrij 10	-	12

maak	je	afspraak	ook	online	op		
www.schilde.be/afspraakmuseum

Rozenhoek	2,	Schilde

ENKEL OP AFSPRAAK

Telefonisch bereikbaar	op	03	380	14	80

elke	werkdag 8.30	-	12

Rozenhoek	2,	Schilde

Je	hoeft	geen	afspraak	te	maken.		
Je	kunt	langskomen	tijdens	de	openingsuren.

Openingsuren

maandag 13	-	19
dinsdag 9	-	12 13	-	17
woensdag gesloten
donderdag 9	-	12 13	-	17
vrijdag 13	-	17
zaterdag 9	-	16

Sluitingsdagen gemeentelijke diensten, 
recyclagepark, bibliotheek en sociaal huis

woensdag	21	juli	Nationale	feestdag

MUSEUM ALBERT VAN DYCK

BIBLIOTHEEK

GEMEENTEHUIS SOCIAAL HUIS

VRIJE TIJD EN WELZIJN

DIENST DER WERKEN 

RECYCLAGEPARK

EVENEMENTENLOKET
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Wachtdiensten

Burgemeester en schepenen

Wachtdienst dokters 0900 100 05
Op	weekdagen	van	19	uur	’s	avonds	tot	7.30	uur	’s	ochtends.	
Weekends,	nachten,	feestdagen.
Maandag	en	elke	eerste	werkdag	na	een	feestdag	
tot	8	uur	’s	ochtends.	 € 0.50/min

Wachtdienst apothekers 0903 99 000
www.apotheek.be	 € 1.50/min

Wachtdienst tandartsen 0903 39969
Enkel	voor	spoedgevallen		 € 1.50/min
Enkel	weekends	en	feest-	en	brugdagen	tussen	9	en	18	uur

Wachtdienst dierenartsen 
Schilde 0474 69 22 88
Zone	Antwerpen 03 233 56 51

Palliatieve zorg
Telefonische	permanentie	Coda	thuiszorg		
www.coda.care 03 633 20 11

Wit-Gele Kruis 03 383 23 85

College	van	burgemeester	en	schepenen,	
Brasschaatsebaan	30,	2970	Schilde,	schepencollege@schilde.be
	voor	een	afspraak	met	de	burgemeester:	03	380	16	21	of	gebruik	het	

online	formulier	op	www.schilde.be/burgemeester.	
	voor	een	afspraak	met	één	van	de	leden	van	het	college	van	

burgemeester	en	schepenen	www.schilde.be/schepencollege.	

Burgemeester en voorzitter vast bureau:  
Dirk	Bauwens	(N-VA)
burgemeester@schilde.be

bevoegdheden:	algemene	coördinatie,	burgerzaken,	politie,	brandweer,	
ICT,	personeel,	communicatie,	archief,	dierenwelzijn	

Schepenen en leden vast bureau: 
Olivier	Verhulst	(Open	VLD)
olivier.verhulst@schilde.be

bevoegdheden:	milieu,	financiën
sport	(jaar	4-5-6),	mobiliteit,	
wonen	

Kathleen	Krekels	(N-VA)
kathleen.krekels@schilde.be

bevoegdheden:	cultuur,	
onderwijs,	bibliotheek,	
evenementen,	jeugd,
gezinnen,	senioren,	toerisme

Marian	Van	Alphen	(Open	VLD)
marian.vanalphen@schilde.be

bevoegdheden:	welzijn,	gezond-
heid,	ontwikkelingssamenwerking,	
lokale	economie,	ruimtelijke		
ordening

Peter	Mendonck	(N-VA)
peter.mendonck@schilde.be		

bevoegdheden:	openbare	
werken,	patrimonium,	juridische	
zaken

Pascale	Gielen	(N-VA)
pascale.gielen@schilde.be

bevoegdheden:	werk,		
bijzonder	comité	sociale	dienst,	
sport	(jaar	1-2-3)

2970info
Gemeentelijk informatieblad van 
het gemeentebestuur van Schilde

Redactieadres
Dienst	communicatie	en	onthaal
Brasschaatsebaan	30
2970	Schilde
03	380	16	90
communicatie@schilde.be

Vormgeving en druk
Antilope	De	Bie	Printing	

Foto’s, illustraties
Gemeentelijke	diensten,	betrokken	
verenigingen,	initiatiefnemers,inwoners	
gemeente	Schilde,	Shutterstock,	...

Verantwoordelijke uitgever
Burgemeester	Dirk	Bauwens,
Amazonenlaan	9,	2970	Schilde

Sluitingsdatum inzendingen
Gegevens	voor	het	gemeentelijk
informatieblad	van	september/oktober	2021
moeten	digitaal	toekomen	op	de
dienst	communicatie,	uiterlijk	op	donderdag
22	juli	2021	om	11	uur.

Inzendingen	die	later	binnenkomen,	komen	
niet	in	aanmerking	voor	publicatie.

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	het	informatieblad	kan	geen	
rechtskracht	worden	ontleend.

bezoek	www.schilde.be

kijk	op	www.schildeschittert.be

schijf	je	in	op	de	nieuwsbrief		
via	www.schilde.be/nieuwsbrief

word	fan	van	onze	Facebookpagina,	
www.facebook.com/2970.Schilde

volg	ons	op	Twitter,	@2970Schilde

bekijk	onze	foto's	of	films	op	Instagram,	
www.instagram.com/gemeenteschilde

Je	hebt	thuis	geen	internetaansluiting,	maar	je	wilt		
onze	website	en	sociale	media	toch	graag	gebruiken?
In	de	bibliotheken	van	Schilde	en	‘s-Gravenwezel	
kun	je	gratis	op	het	internet	(max.	één	uur	per	dag).	
Reserveer	vooraf	op	het	nummer	03	380	16	01.

Digitaal op de hoogte van al het  
nieuws uit Schilde en ‘s-Gravenwezel

KLIMAATNEUTRAAL GEDRUKT  
door Antilope De Bie NV

	FSC®-certified
	ISO 12647
	EU-milieunormen
	Vegetale inkten
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Lockdowns, shoppen op afspraak, maatregelen zus en 
maatregelen zo … Maar wij Schildenaars bleven elkaar steunen. 
Door dik en dun. Daarom: blijf ook nu winkelen bij de lokale 
handelaars en geniet van al het lekkers van onze horecazaken. 
Hoelang keken we niet uit naar dat ene terrasje om samen te 
klinken op een rooskleurige zomer? Doen, doen, doen!  
Onze lokale ondernemers verdienen het. En jij ook 

#samenschilde is …
je lokale handel  

en horeca steunen


