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18 geworden?
Laat	je	eID	aanpassen	bij	dienst	
burgerzaken
Heb	je	een	elektronische	identiteitskaart	(eID)	gekregen	toen	je	minderjarig	was	en	ben	
je	intussen	18	geworden?	Dan	is	het	belangrijk	om	met	je	eID	en	pin/pukcode	langs	te	
komen	bij	de	dienst	burgerzaken	op	het	gemeentehuis	(enkel	open	op	afspraak).	

Je	eID	heeft	een	chip	die	een	handtekeningcertificaat	bevat.	Deze	moet	worden	aangepast	
zodat	je	vanaf	nu	zelf	een	digitale	handtekening	kunt	plaatsen.	Van	zodra	dit	in	orde	is,	
kun	je	bijvoorbeeld	vakantiewerk	aanvragen	of	je	coronacertificaat	raadplegen.

Dienst	burgerzaken,	Brasschaatsebaan	30,	Schilde,	03	380	16	54,	
burgerzaken@schilde.be.	Of	maak	je	afspraak	online	via	www.schilde.be.	i

Zoveel	zorgparkings	worden	er	door	onze	inwoners	
al	aangeboden.	Bedankt	voor	dit	mooie	gebaar.	Een	
zorgparking	is	een	(privé)parkeerplaats,	bijvoorbeeld	
voor	een	oprit	of	een	garage,	die	jij	als	inwoner	ter	
beschikking	stelt	aan	zorgverleners.	Zij	kunnen	er	
45	minuten	parkeren.	Zo	vinden	artsen,	verplegers	
en	andere	zorgverleners	sneller	een	parkeerplaats,	
wat	hen	meer	tijd	geeft	voor	de	verzorging	van	hun	
patiënt.	Wil	je	ook	een	parkeerplaats	aanbieden	en	zo	
een	van	de	sympathiekste	Schildenaars	worden?	Of	wil	
je	als	zorgverlener	gebruik	maken	van	zorgparkeren?	
Schrijf	je	dan	in	op	www.schilde.be/zorgparking.
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Vraag

Ik zoek een 
nieuwe 
hobby dicht 
bij huis, 
hebben jullie 
tips? 
Dag	gemeente

Wij	wonen	nog	niet	zo	lang	in	
Schilde.	Onze	twee	tienerdochters	
zoeken	een	nieuwe	hobby	vlakbij	
huis.	Hebben	jullie	tips	voor	hen?

Groeten
Toon,	Mia,	Marie	en	Githa

Antwoord
Dag	Toon,	Mia,	Marie	en	Githa

Welkom	in	onze	gemeente!		
Je	kunt	hier	zeker	kiezen	uit	een	
uitgebreid	vrijetijdsaanbod.	

Op	zondag	26	september	is	er	
opnieuw	een	verenigingendag	aan	
Werf	44,	Schoolstraat	44.	Tussen	
15	en	18	uur	kun	je	genieten	
van	demonstraties,	infosessies,	
workshops,	infostandjes,	...	van	
onze	verenigingen.	Ideaal	dus	
voor	zij	die	na	het	lange	stilzitten	
zin	hebben	in	een	nieuwe	hobby.	
Kortom:	je	kunt	alle	verschillende	
verenigingen	ontdekken	en	je	keuze	
maken.	Er	zullen	ook	kraampjes	zijn	
met	lekker	eten	en	drinken.	

Wist	je	trouwens	dat	er	die	dag	ook	
een	onthaalmoment	is	voor	onze	
nieuwe	inwoners?	Lees	er	alles	over	
op	pagina	6.

Hopelijk	tot	dan!

Heb jij ook een vraag voor 
gemeente Schilde? 
Stuur een mailtje naar 
communicatie@schilde.be.



Hagen, houtkanten en bomenrijen zijn in ons cultuurlandschap vaak de enige verbinding tussen  
de overgebleven natuurgebieden. Gemengde hagen en houtkanten in landelijke gebieden en privétuinen 

kunnen samen groene linten vormen en zo de verdwenen struwelen, houtkanten en hakhoutbosjes  
gedeeltelijk vervangen en voor een waardevoller landschap zorgen.

Streekeigen	bomen	en	struiken	hebben	heel	wat	troeven:	ze	
groeien	sneller,	zijn	beter	bestand	tegen	de	grillen	van	ons	klimaat	
en	allerlei	ziektes...	en	zijn	heel	wat	budgetvriendelijker.	

Bewust	kiezen	voor	een	groene	afscheiding	in	plaats	van	hekken	
in	steen	of	plastiek	doeken	is	een	uitstekend	alternatief	om	een	
groene	omgeving	te	creëren.		Zo	stuur	je	de	dieren	niet	wandelen	

en	kunnen	ze	gemakkelijk	van	domein	naar	domein.	Bovendien	
ben	je	altijd	in	regel	met	de	stedenbouwkundige	voorschriften	die	
vaak	een	groene	afscheiding	opleggen.

Praktisch
•	 Een	overzicht	van	de	verschillende	pakketten	en	het	

bestelformulier	vind	je	op	www.schilde.be/behaagactie	of	bij	
de	dienst	milieu.	

•	 Je	kunt	je	bestelling	doorgeven	bij	de	dienst	milieu	en	per	
overschrijving	betalen	tot	vrijdag	22	oktober.	Op	zaterdag	27	
november	tussen	12	en	14	uur	haal	je	je	bestelling	op	aan	het	
gemeentemagazijn	van	de	dienst	der	werken,	Rozenhoek	2,	
Schilde.	

Dienst	milieu,	Brasschaatsebaan	30,	Schilde,		
03	380	16	12,	milieu@schilde.bei

Extra aanbod: 
Dit jaar zijn er vier fruitboomsoorten in het 
aanbod: pruim, kers, appel en peer. De soorten zijn 
zelfbestuivend. Ze hebben een formidabele bloei, een 
waar eldorado voor wilde bijen en hommels. En ook de 
vogels en vlinders maak je blij met het fruit. Hoewel je er 
waarschijnlijk liever zelf van zult genieten. De fruitbomen 
zijn halfstammen en hebben een stamomtrek van acht à 
tien centimeter op één meter hoogte. Voor al deze bomen 
wordt een steunpaal meegeleverd.

Behaag… Natuurlijk-actie 
2021

Tijd	om	natuurlijk	te	behagen!	
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•	 Het	Plantjesweekend van Kom op 
tegen Kanker vindt	plaats	van	vrijdag	
17	tot	zondag	19	september.	Vorig	jaar	
werden	er	in	heel	Vlaanderen	193.363	
azalea’s	verkocht.	Wil	je	de	actie	
steunen?	Ontdek	de	verkooppunten	op	
plantjesweekend.be.

•	 De	asbestinzameling aan huis is 
opnieuw opgestart,	dit	om	het	risico	
voor	jou	en	je	omgeving	te	beperken.	
Aan	een	gunstig	tarief	kan	IGEAN	je	big	
bags,	plaatzakken	en/of	containers	
leveren.	Bij	de	levering	worden	telkens	
een	informatiebrochure	en	twee	sets	
bijhorend	beschermings	materiaal	
geleverd.	Een	set	beschermings-
materiaal	bestaat	uit	een	stofmasker,	
handschoenen	en	een	overall.	Hoe	ga	
je	te	werk?	Surf	naar	www.igean.be/
asbest	of	bel	naar	03	350	08	14.

•	 Van	16	september	tot	15	oktober	is	
er	een	publieksraadpleging over 
het nieuwe Bijzondere Nood- en 
Interventieplan van Broekman 
Logistics (VLS).	Als	inwoner	van	
Schilde,	en	dus	wonend	in	de	
noodplanningszone	van	dit	bedrijf,	kun	
je	de	ontwerpteksten	raadplegen	en	
je	opmerkingen	formuleren.	Broekman	
Logistics	(VLS)	is	een	Sevesobedrijf	dat	
gevaarlijke	stoffen	opslaat	en	vervoert.	
Een	Bijzonder	Nood-	en	Interventieplan	
(of	BNIP)	is	een	document	dat	de	
overheid	opstelt	om	zich	voor	te	
bereiden	op	bepaalde	noodsituaties.	
Het	plan	bevat	specifieke	informatie	
die	de	hulpdiensten	en	de	overheid	
in	staat	stelt	om	snel	en	doeltreffend	
te	reageren	op	elk	mogelijk	gevaar.	
De	ontwerpteksten	van	het	nieuwe	
BNIP	raadplegen	kan	enkel	ter	plaatse	
en	na	afspraak	in	de	kantoren	van	de	
Federale	Dienst	Noodplanning	van	de	
Gouverneur	(Italiëlei	4,	Antwerpen).	
Een	afspraak	maken	kan	per	e-mail	via	
noodplanning@fdgantwerpen.be.		

•	 Awel, de luisterlijn voor kinderen 
en jongeren, zoekt beantwoorders.	
Iets	voor	jou?	Surf	naar	awel.be/word-
beantwoorder	en	schrijf	je	in	voor	29	
september.

Meer kort nieuws op pagina 6.

2970 KORT

De straatbabbel 
Wat	is	jouw	hobby?

“Ik	ben	best	creatief	aangelegd.	Mijn	hobby’s	zijn	dan	ook	schilderen	en	lezen.	Ik	
vind	het	zalig	om	tijdens	het	schilderen	of	tijdens	het	lezen	van	een	goed	boek	weg	
te	dromen	en	alles	even	te	vergeten.	Tijdens	de	coronaperiode	was	dat	voor	mij	de	

ideale	manier	om	even	aan	de	heisa	te	ontkomen.”

“Mijn	hobby	is	tennis.	Ik	ben	er	ongeveer	vijf	jaar	geleden	mee	gestart	en	vind	het	
nog	altijd	even	tof.	Ik	ben	blij	dat	ik	nu	terug	volop	kan	tennissen.”

“Ik	ben	sinds	oktober	2020	op	pensioen	en	heb	de	tijd	gevonden	om	een	studie	voor	
herborist	af	te	werken.	In	juni	ben	ik	afgestudeerd	en	in	september	start	ik	met	een	
cursus	kruidenverwerking.	Op	zaterdagvoormiddag	maak	ik	tijd	vrij	om	met	andere	
vrijwilligers	in	de	Dodoenstuin	in	Schilde	een	handje	toe	te	steken.	Ik	kan	iedereen	
aanraden	om	daar	te	komen	helpen.	Het	is	een	gezellig	samenzijn	en	best	een	heel	

mooi	voorbeeld	van	een	kruidentuin.”

Annemiek

Ella

Ingrid
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•	 Huisnummer getoond?	Dat	loont!	
Kijk	eens	na	of	je	huisnummer	goed	
zichtbaar	is	vanaf	de	openbare	
weg.	Bijvoorbeeld	op	je	brievenbus,	
voorgevel	of	voordeur.	Zo	vinden	
de	hulpdiensten	snel	je	huis	bij	
noodgevallen	en	komt	je	post	
goed	terecht.	Bestel	je	gratis	
huisnummerplaatje	bij	de	dienst	
burgerzaken	op	03	380	16	54.

•	 Tijdens	de	Week van de Duurzame 
Gemeente	(18	tot	25	september)	
zetten	we	onze	lokale	helden	voor	
globale	doelen	in	de	kijker.	De	wereld	
een	toekomst	geven,	start	immers	bij	
onszelf.	De	initiatieven	van	deze	helden	
brengen	ons	een	stap	dichter	bij	de	17	
duurzame	ontwikkelingsdoelstellingen	
van	de	VN.	Ontdek	onze	helden	op	
duurzamegemeente.be

•	 Hoe brandveilig is jouw zaak? 
Doe de online test! Vanaf	1	
september	is	er	in	Schilde	en	
heel	wat	andere	gemeenten	één	
brandveiligheidsreglement	voor	publiek	
toegankelijke	inrichtingen,	zoals	horeca,	
winkels,	jeugdhuizen,	feestzalen	...	
Op	www.ikcheckmijnzaak.be	kun	je	
anoniem	een	brandveiligheidstest	doen.	
Zo	zie	je	snel	of	je	in	regel	bent.	Je	kunt	
na	de	test	ook	een	brandweercontrole	
aanvragen	voor	advies	op	maat.

•	 Bouw mee aan onze geefkast.	Heb	
je	kinderkleding,	speelgoed,	pampers,	
verzorgingsmateriaal,	…	dat	je	niet	meer	
gebruikt?	Breng	het	binnen	tijdens	de	
speelbabbel!	Zo	krijgen	jouw	spulletjes	
een	nieuw	leven.	Neem	zelf	eens	een	
kijkje	in	onze	geefkast	of	je	iets	kunt	
gebruiken!	Zo	zorgen	we	samen	voor	
het	milieu	en	onze	portemonnee.	De	
speelbabbel	is	een	gratis	ontmoetings-
ruimte	voor	(groot)ouders	van	kinderen	
van	0	tot	en	met	3	jaar.	Je	kunt	er	vanaf	
1	september	elke	woensdag	van	9	tot	
12	uur	terecht	met	je	(klein)kind	in	’t	
Parkske,	Eugeen	Dierckxlaan	24,	Schilde.

Meer kort nieuws op pagina 7.

2970 KORT

Nieuw in de gemeente?
Welkom!
Ben je nog niet zo lang geleden in Schilde komen wonen? Dan maakte je 
een goede keuze. In Schilde valt er altijd wel iets leuks te beleven! Het 
gemeentebestuur maakt er jaarlijks werk van de nieuwe inwoners van 
Schilde en  ’s-Gravenwezel op gepaste wijze welkom te heten. In 2020 stak 
corona hier helaas een stokje voor. Dit najaar pakken we de draad van deze 
mooie gewoonte weer op. Daarom is iedereen die zich na augustus 2019 in 
Schilde vestigde, welkom op ons onthaalmoment!

Lunch en een interessante ontdekkingstocht
•	 We	ontvangen	jou	en	je	gezinsleden	in	het	strakke	eigentijdse	kader	van	

gemeenschapscentrum	Werf	44.
•	 We	trakteren	je	op	een	broodjeslunch	en	een	drankje.
•	 Ook	een	praatje	maken	met	de	gemeenteraadsleden	kan.
•	 Of	wat	denk	je	van	een	rondrit	door	de	gemeente?	Maak	je	keuze	uit	een	begeleide	

busrit	of	verkenningstocht	met	de	fiets.
•	 Allemaal	heel	informeel.
•	 Aansluitend	aan	de	verkenningstocht	start	om	15	uur	de	verenigingendag.	Hierover	

lees	je	meer	in	2970	vrije	tijd	op	pagina	5.

Voor wie?
•	 Iedereen	die	na	1	augustus	2019	in	Schilde	is	komen	wonen,	is	welkom.
•	 Kon	je	er	tijdens	het	vorige	onthaalmoment	in	2019	niet	bij	zijn?	Laat	het	ons	weten	

en	dan	regelen	we	wel	iets.

Praktische informatie en 
inschrijven

Waar:	Werf	44,	Schoolstraat	
44,	Schilde

Wanneer:	zondag	26	
september	om	12	uur

Laat	ons	zeker	
vooraf	weten	of	je	
komt.	Inschrijven	
doe	je	via		
www.schilde.be/
onthaalmoment.
Meer	informatie:	

dienst	communicatie,	
03	380	16	90,	

communicatie@schilde.
be
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•	 Te veel gft, wat doe je ermee?	
Wist	je	dat	je	nuttige	dingen	kunt	
doen	met	een	teveel	aan	gft?	Dankzij	
thuiscomposteren	en	grasrecycleren	
gebruik	je	het	afval	nuttig	én	bespaar	je	
op	je	afvalfactuur.	Win	win!	Ontdek	er	
alles	over	op	www.schilde.be/teveel-
gft.

•	 Een warm (t)huis voor lotgenoten 
met kanker.	Casa	Callenta	in	
Brasschaat	is	een	warme	plek	voor	en	
door	lotgenoten	met	kanker.	Je	kunt	er	
terecht	om	nieuwe	energie	op	te	doen,	
mensen	te	ontmoeten,	informatie	te	
vinden	en	uitdagingen	te	ontdekken	om	
terug	verder	te	kunnen.	Meer	informatie	
vind	je	op	www.casacallenta.be.

•	 Op	zoek	naar	een	lokale	job?	Dat	kan	
nu	vliegensvlug	met	de	applicatie	van	
My Local Job.	Je	vindt	gemakkelijker	
dan	ooit	de	ideale	job:	van	een	paar	
uurtjes	per	week	tot	een	vast	contract.	
Download	de	app,	swipe	tussen	de	jobs	
en	vind	je	perfecte	match	in	Schilde.

Meer nieuws: www.schilde.be

2970 KORT

Levenslang en 
aanpasbaar wonen
Ben	je	minstens	65	jaar	of	ben	je	erkend	als	persoon	met	een	handicap?	Heb	je	een	
inwonende	ouder	of	persoon	met	een	handicap?	Gemeente	Schilde	wil	mensen	de	
mogelijkheid	bieden	om	zo	lang	mogelijk	comfortabel	thuis	te	kunnen	blijven	wonen.

Inwoners	kunnen	een	premie	aanvragen	voor	de	aanpassingswerken	in	hun	woning	
die	hiervoor	noodzakelijk	zijn.	Het	gaat	om	aanpassingen	die	het	comfort	en	de	
veiligheid	verhogen	zoals	hellende	vlakken	in	plaats	van	drempels,	leuningen	aan	
de	trap,	werkbladen,	handgrepen	aan	bad,	douche	en	toilet,	brede	deuropeningen,	
installeren	van	een	traplift,	…

De	premie	bedraagt	50	%	van	de	kostprijs	van	de	werken,	met	een	maximum	van	
1.000	euro	per	adres.

Dienst	wonen,	Brasschaatsebaan	30,	Schilde,		
03	380	16	98,	wonen@schilde.be
www.schilde.be/premie-aanpasbaarwonen

i
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Welkom in Jeugdhuis Pagode
In 1970 begon een enthousiaste groep jongeren met de start van een jeugdhuis in de kelder van 
de oude jongensschool in Schilde. Later verhuisden ze naar het oude gebouw van de Belgische 
Spoorweg, de Wissel, waar het jeugdhuis nog steeds gevestigd is. 

Lucas Vanhaegendoren is voorzitter van het jeugdhuis en vertelt ons enthousiast over het jeugdhuis 
vandaag.

Sinds wanneer is de Pagode weer open?
Lucas:	Sinds	begin	mei	2021	hebben	we	eindelijk	onze	deuren	
kunnen	openen	voor	de	jeugd	van	Schilde	en	omstreken.	We	
openden	eerst	enkel	het	terras	om	de	coronamaatregelen	ten	volle	
te	respecteren.	Sinds	kort	kunnen	we	ook	weer	mensen	binnen	
ontvangen.	Maar	je	kunt	natuurlijk	nog	altijd	plaatsnemen	op	ons	
gezellig	terras.

Waarvoor kunnen jongeren in Pagode terecht?
Lucas:	Op	de	gewone	openingsavonden,	elke	vrijdagavond	vanaf	
20	uur,	kunnen	jongeren	er	terecht	voor	een	sfeervolle	avond.	
Je	kunt	hier	dan	rustig	komen	ontspannen	en	iets	drinken	in	ons	
café.	Verder	willen	we	met	Pagode	sterk	inzetten	op	de	creatieve	
geest	van	de	jongeren.	Daarom	organiseren	we	sporadisch	
ook	evenementen	die	hun	zelfexpressie	stimuleren.	Tot	eind	
augustus	liep	er	een	kortfilm	wedstrijd	waarbij	iedereen	zijn/
haar	creativiteit	de	vrije	loop	kon	laten	gaan.	We	hebben	slechts	
enkele	regels	vooropgesteld	en	gaven	de	deelnemers	verder	carte	
blanche.	De	inzendingen	zullen	worden	bekeken	door	het	bestuur	
en	voorgesteld	op	ons	Pagode	Film	Festival.	We	zijn	alvast	erg	
benieuwd	naar	de	inzendingen.

Waarmee is het bestuur zoal bezig?
Lucas:	Ons	bestuur	bestaat	uit	acht	creatievelingen	die	elk	een	
eigen	project	hebben.	Met	de	volledige	groep	zijn	we	volop	
bezig	met	het	maken	van	enkele	kortfilms	die	kunnen	dienen	als	
inspiratie	voor	ons	Pagode	Film	Festival.	We	proberen	de	werking	
van	het	jeugdhuis	continu	bij	te	sturen	en	te	verbeteren	om	er	een	
toffe	plek	van	te	maken	voor	de	jeugd.	Onze	projecten	zijn	dus	erg	
gevarieerd	en	boeiend.	

Wat zijn de plannen voor de toekomst voor het 
jeugdhuis?
Lucas: Na	de	pandemie	gaan	we	volop	inzetten	op	de	vrije	
geest	van	de	jongeren	door	het	organiseren	van	verschillende	
activiteiten	zoals	thema-avonden,	droppings,	weekendjes	met	de	
leden	en	nog	veel	meer.	We	hebben	ook	plannen	om	ons	gebouw	
nog	verder	te	pimpen.	We	willen	ons	terras	een	upgrade	geven	
en	nog	gezelliger	maken	zodat	er	in	de	toekomst	bijvoorbeeld	
barbecues	kunnen	doorgaan.	We	willen	ook	de	bovenzaal	in	het	
gebouw	omtoveren	tot	een	fantastische	feestzaal	waar	in	de	
toekomst	hopelijk	veel	artiesten,	dj’s	en	bands	kunnen	optreden.	
Daarbij	hoort	het	op	punt	stellen	van	ons	audiovisueel	materiaal.

Jeugdhuis	Pagode,	Turnhoutsebaan	279,	Schilde,	
0492	79	09	60,	info@jhpagode.orgi

“
Na	de	pandemie	gaan	we	volop	
inzetten	op	de	vrije	geest	van	de	
jongeren	door	het	organiseren	
van	verschillende	activiteiten	

zoals	thema-avonden,	droppings,	
weekendjes	met	de	leden	en	nog	

veel	meer.

”
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Het verhaal van 
De Wissel
door	Patrick	Anthoni,	Heemkundige	Kring	Scilla

Jeugdhuis Pagode opende opnieuw de deuren in het gerenoveerde gebouw aan de Turnhoutsebaan 279. 
Maar ken jij de geschiedenis van het gebouw?

Het	is	al	lang	een	ontmoetingsplek	van	de	jeugd.	De	pioniers	van	
toen	zijn	nu	jonggepensioneerden.	Het	gebouw	zelf	telt	bijna	
100	lentes	en	wordt/werd	‘De	Wissel’	genoemd,	vandaar	ook	de	
nabijgelegen	Wisselstraat.	De	omgeving	wordt	door	de	oudere	
generatie	ook	nog	wel	‘De	Putten’	genoemd.	

Beide	namen	hebben	met	‘de	tram’	te	maken.	Vanaf	1880	werd	er	
een	heel	net	van	buurtspoorwegen	aangelegd	tussen	de	steden	
en	de	dorpen	die	er	tussen	lagen.	Deze	stoomtrams	waren	echter	
meer	trein	dan	tram,	met	verschillende	wagons	en	zelfs	aparte	
goederentreinen.	

Een	speciaal	transport	waren	de	beertreinen	van	de	gemeente	
Borgerhout	die	al	het	ingezamelde	menselijke	aalt,	beer	in	de	
volksmond,	via	deze	buurttrein	kwam	storten	in	de	gemetste	
putten	die	daarvoor	voorzien	waren	in	Schilde,	op	het	terrein	
waar	nu	de	Wisselstraat	en	Den	Hert	gelegen	zijn.	De	boeren	uit	
de	omgeving	kwamen	deze	mest	daar	ophalen	voor	hun	velden.	
Vandaar	dus	de	naam	‘De	Putten’,	mestputten.	

Op	die	plaats	moesten	de	trams	dan	ook	kunnen	manoeuvreren	
en	daarvoor	waren	er	extra	sporen	en	wissels	voorzien.	De	
stoomtram	werd	vervangen	door	een	elektrische	tram	-	voor	
Schilde	gebeurde	dit	op	7	juni	1928	-	waarvoor	veel	stroom	
nodig	was	en	die	niet	gekoppeld	was	aan	het	stroomnet	van	
de	huizen.	Daar	was	wisselstroom	voor	nodig.	Maar	elektriciteit	
die	wordt	opgewekt	in	een	energiecentrale,	is	gelijkstroom.	Op	
regelmatige	afstand	werden	dan	ook	gebouwen	neergezet	om	
deze	gelijkstroom	om	te	zetten	in	wisselstroom	en	vandaaruit	naar	
de	bovenleidingen	van	het	tramnet	te	brengen.	

Het	gebouw	van	Pagode,	onze	Wissel,	is	zo’n	voormalige	centrale	
van	het	tramnet	en	heeft	gediend	tot	mei	1962.	Toen	werd	het	
ganse	tramnet	afgebroken	en	vervangen	door	autobussen.	Het	
gebouw	zelf	bleef	staan	en	is	nu	een	laatste	getuige	van	een	
bijzonder	openbaar	vervoersysteem.	Ook	de	naam	‘De	Wissel’	is	
hierbij	verklaard.	

‘De	historie	van	het	vervoer	door	Schilde’	door	Jos	Van	Bulck,	Scilla	
5e	jaargang	1972,	is	ideaal	leesvoer	voor	wie	hier	graag	meer	over	
wil	te	weten	komen.
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Financiële toelagen
Financiële	toelage	aan	gezinnen		
met	een	zorgtaak	en	mindervaliden
Het sociaal huis voorziet financiële tegemoetkomingen voor verschillende situaties. Is jouw afval vermeerderd door een 
verhoogd gebruik van verzorgingsmateriaal door een medisch probleem? Dan kun je een toelage voor afval ontvangen. 
Ook personen met een handicap, mantelzorgers en gezinnen met gehandicapte kinderen hebben recht op een toelage. 

Een toelage aanvragen
Stuur	voor	15	november	2021	de	nodige	documenten	naar	het	sociaal	huis.	Dat	kan	ook	via	e-mail:	thuiszorg@schilde.be.	
Langskomen	kan	enkel	na	afspraak.

Sociaal	huis,	Turnhoutsebaan	67,	Schilde,	03	383	62	18
Elke	werkdag	van	8.30	tot	12	uur.i

Toelage Afval (Diftar) Mindervaliden ouder 
dan 21 jaar

66 % of
vanaf 9 punten

Mindervaliden ouder 
dan 21 jaar

80 % of
vanaf 12 punten

Sociaal pedagogische 
toelage

Mantelzorg

Voor wie ? •	 Je	woont	in	Schilde	
en	verblijft	niet	in	
een	residentie	zoals	
een	woonzorgcen-
trum,	serviceflat	of	
een	voorziening	voor	
mindervaliden,	…

•	 Je	hebt	een	verhoogd	
verbruik	van	verzor-
gingsmateriaal	door	
medische	of	thera-
peutische	noden

•	 Je	hebt	zelf	een	
diftarrekening.

•	 Je	woont	in	Schilde	
	− permanent	of
	− enkel	’s	avonds	of
	− enkel	tijdens	het	weekend

•	 Je	hebt	een	invaliditeit	van	minstens	66	%	of	
vermindering	van	zelfredzaamheid	vanaf	9	punten	
of	een	vermindering	van	het	verdienvermogen	
tot	1/3	en
	− je	gezamenlijk	belastbaar	gezinsinkomen	is	

niet	hoger	dan	19.892,01	euro	(te	verhogen	
met	3.682,55	euro	per	persoon	in	het	gezin)	
of

	− je	woont	als	meerderjarige	mindervalide	
persoon	in	bij	andere	personen	dan	je	echt-
genoot	of	partner	en	je	belastbaar	inkomen	is	
niet	hoger	dan	19.892,01	euro	of

	− je	hebt	een	collectieve	schuldenregeling.
Uitzondering:	als	je	gezin	meerdere	onroerende	ei-
gendommen	bezit	heb	je	geen	recht	op	deze	toelage.

•	 Je	woont	in	Schilde
•	 Je	bent	een	moeder	

of	vader	die	thuis	
een	zwaar	fysiek	of	
mentaal	gehandicapt	
kind	verzorgt	en	
opvoedt.	

moeder of vader:	de	
persoon	die	thuis	de	
genoemde	kinderen	
verzorgt	en	opvoedt.
kind:	tussen	3	en	21	jaar	
op	1	januari	2021.
zwaar fysiek of men-
taal gehandicapt:	min-
stens	66	%	invaliditeit.

Gezinnen	of	personen	
die	hun	hulpbehoevende	
en	mindervermogende	
bejaarde	ouder(s)	en/of	
grootouder(s)	opnemen.

De	bejaarde	is
•	 minstens	65	jaar	
•	 hulpbehoevend	
•	 woonachtig	op	het-

zelfde	adres	
•	 mindervermogend		

(inkomen	van	maxi-
maal	19.892,01	euro	
voor	een	alleen-
staande	of	maximaal	
23.574,56	euro	voor	
een	echtpaar).

Nodige 
documenten

•	 Medisch	attest	van	
het	OCMW,	ingevuld	
door	de	arts	die	het	
langdurig	medisch	
probleem	met	extra	
afval	behandelt	
(incontinentie,	nierdi-
alyse	thuis,	stomapa-
tiënt,	…)	of

•	 Attest	incontinentie-
forfait		van	het	zie-
kenfonds	voor	zwaar	
zorgbehoevenden	of

•	 Een	attest	voor	tege-
moetkoming	voor	de	
aankoop	van	inconti-
nentiemateriaal	van	
het	VAPH.

•	 Je	identiteitskaart
•	 Het	meest	recente	aanslagbiljet
•	 Klever	van	het	ziekenfonds	dat	jouw	VT-statuut	

(Verhoogde	Tegemoetkoming)	bewijst
•	 Een	van	volgende	attesten	van	invaliditeit

	− minstens	66	%	invaliditeit
	− vermindering	zelfredzaamheid	van	minimum	

9	punten	
	− vermindering	van	het	verdienvermogen	tot	

1/3

•	 Pensioenleeftijd	niet	bereikt:	een	attest	van	het	
ziekenfonds	of	van	het	Ministerie	van	Sociale	
Zaken,	directie	Personen	met	een	handicap

•	 Pensioenleeftijd	bereikt:	een	attest	van	het	Mi-
nisterie	van	Sociale	Zaken,	‘Hulp	aan	Bejaarden’,	
directie	Personen	met	een	handicap	of	een	attest	
van	het	ziekenfonds

•	 Voor	gezinnen	in	collectieve	schuldenregeling:	
een	attest	van	de	schuldbemiddelaar.

Attest	waaruit	blijkt	dat	
het	kind	minstens	66	%	
gehandicapt	is.	
•	 attest	van	verhoogde	

kinderbijslag	of
•	 een	erkenning	van	

de	Federale	Over-
heidsdiensten	Sociale	
Zekerheid

•	 Attest	van	de	ge-
neesheer	

•	 Attest	gezinssamen-
stelling

•	 Uittreksel	uit	het	
bevolkingsregister

•	 Bewijs	van	
WIGW-statuut	of	een	
ander	bewijs	van	
inkomen.

Bedrag  
per jaar

75 euro 175,33 euro 292,02 euro 207,89 euro
als	het	kind	naar	school	
gaat	of	
332,64 euro 	
als	het	kind	niet	naar	
school	gaat

872,01 euro voor		
1	ouder	of	grootouder
1.307,76 euro voor	
beide	ouders	of	groot-
ouders
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Dienst	financiën,	Brasschaatsebaan	30,	Schilde,	03	380	16	53i

Toelage	voor	grote	gezinnen
Eén keer per jaar kunnen gezinnen met drie of meer kinderen ten laste rekenen op een financiële toelage. De gemeente 
komt gezinnen hiermee tegemoet in de algemene kosten.

gezin	met	3	kinderen	ten	laste	(*)	 	 80	euro
gezin	met	4	kinderen	ten	laste	(*)	 	 130	euro
gezin	met	5	of	meer	kinderen	ten	laste	(*)	 200	euro

(*)	kind	ten	laste	=	recht	op	gezinsvergoeding

Hoe aanvragen en wanneer?
De	toelage	aanvragen	doe	je	vanaf	1	september	2021	met	het	digitale	aanvraagformulier	dat	je	vindt	op	www.schilde.be/
toelagegrotegezinnen.	De	uiterste	datum	voor	het	indienen	van	de	aanvraag	is	woensdag	10	november	2021.

Sociaal	huis,	Turnhoutsebaan	67,	Schilde,		
03	383	62	18,	socialedienst@schilde.be
elke	werkdag	bereikbaar	van	8.30	tot	12	uur		
(enkel	op	afspraak)

i

Onderwijscheque  
maakt schoolkosten  
betaalbaar
Hoewel het een basisrecht is, is onderwijs niet gratis. Het kan veel stress met zich 
meebrengen voor ouders die het financieel niet gemakkelijk hebben. Gemeente 
Schilde ondersteunt deze gezinnen met een onderwijscheque.

Wat?
De	onderwijscheque	kan	gebruikt	worden	om	schoolkosten	zoals	
onder	andere	schoolreizen,		uitstappen	georganiseerd	door	de	
school,	sportdagen	en	andere	activiteiten	tijdens	de	schooltijden,	
verplichte	aankoop	van	boeken,	werkmateriaal,	kopieën	en	
turngerief	van	de	school	te	betalen.

Voor wie?
De	cheque	is	er	voor	alle	schoolgaande	kinderen	die	in	Schilde	
wonen	en	die	beantwoorden	aan	één	van	de	volgende	criteria:	het	
kind	heeft	recht	op	een	verhoogde	tegemoetkoming	of	het	gezin	
is	in	collectieve	schuldenregeling	of	heeft	een	laag	inkomen.

Hoeveel?
Elke	cheque	heeft	een	waarde	van	10	euro.	Aan	elke	leerling	die	
voldoet	aan	de	voorwaarden	wordt	per	schooljaar	een	aantal	
cheques	toegekend.	Voor	kleuters	zijn	dat	vier	cheques,	lagere	
schoolkinderen	krijgen	er	zes	en	voor	leerlingen	in	het	secundair	
zijn	er	acht	cheques	voorzien.	

Hoe aanvragen?
De	onderwijscheque	kun	je	online	aanvragen	via	www.schilde.
be/onderwijscheque.	Je	kunt	het	aanvraagformulier	ook	afhalen	
bij	het	sociaal	huis.	Na	onderzoek	ontvang	je	een	brief	met	de	

beslissing.	Is	deze	positief?	Dan	kun	je	de	cheques	afhalen	op	het	
sociaal	huis.	Je	bezorgt	deze	vervolgens	aan	het	secretariaat	van	
de	school.

“
Zo	wordt	onderwijs	weer		

betaalbaar	en	heeft	ieder	kind		
gelijke	schoolkansen

”
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Pmd aanleveren in 
blauwe pmd-zak op 
recyclagepark
Met	de	invoering	van	de	nieuwe	sorteerregels	voor	het	pmd,	mogen	een	
heleboel	extra	afvalsoorten	mee	in	de	blauwe	pmd-zak.	Wil	je	pmd	zelf	
afleveren	op	het	recyclagepark?	Hou	er	dan	rekening	mee	dat	je	dit	vanaf	1	
september	enkel	in	de	gekende	officiële	blauwe	pmd-zak	kunt	doen.

De	parkwachters	van	IGEAN	ontvangen	je	immers	graag	op	een	proper	
recyclagepark.	Al	die	lichte	folies	en	materialen	die	nu	extra	bij	de	pmd	mogen,	
zorgen	op	hun	beurt	voor	heel	wat	meer	waaivuil	op	het	park.	Door	de	pmd	in	
een	zak	aan	te	bieden,	zorgen	ze	voor	een	nettere	omgeving	op	én	rond	het	
recyclagepark.	

Waarom verplicht in een pmd-zak? 
Om	onduidelijkheid	en	discussies	te	vermijden,	kiest	IGEAN	voor	dezelfde	
officiële	pmd-zak	die	je	ook	gebruikt	voor	de	huis-aan-huisophaling.	De	zak	is	
transparant	wat	het	eenvoudig	maakt	voor	de	parkwachter	om	de	inhoud	te	
controleren,	en	daarnaast	heeft	de	zak	zwarte	trekbandjes	waarmee	je	de	zak	
goed	kunt	afsluiten.

Nieuwe tarieven recyclagepark
IGEAN	voerde	op	1	juli	2021	een	indexatie	door	van	de	tarieven	van	de	betalende	fracties	op	de	recyclageparken	van	regio	noord.

Waarom een tariefverhoging op het recyclagepark?
IGEAN	werkt	voor	onze	gemeente	tegen	kostprijs.	Dat	wil	in	
de	praktijk	zeggen	dat	kosten	én	opbrengsten	één	op	één	
worden	afgerekend	met	de	gemeente.	Een	heleboel	elementen	
beïnvloeden	de	kosten	voor	de	inzameling,	transport	en	
verwerking	van	het	afval.	Denk	maar	aan	de	verwerkingskosten	
van	het	afval,	de	brandstofprijzen,	de	indexering	van	de	lonen,	...	

Het	deel	van	de	kostprijs	dat	rechtstreeks	wordt	aangerekend	
aan	bezoekers	die	betalende	afvalstoffen	brengen,	is	niet	mee	
geëvolueerd.	Het	verschil	werd	betaald	door	de	gemeente.	De	
laatste	jaren	is	het	bij	te	passen	bedrag	door	de	gemeentes	fors	
gestegen.	En	dan	is	het	niet	de	‘vervuiler	die	betaalt’,	maar	elke	
belastingbetaler	die	deze	lasten	draagt.

Door	de	tarieven	van	het	recyclagepark	elk	jaar	te	indexeren	
draagt	de	‘vervuiler’	zijn	rechtmatige	steentje	bij,	en	blijft	het	
aandeel	van	elke	belastingbetaler	hetzelfde.

Sinds 1 juli gelden volgende tarieven op het 
recyclagepark:

Particulier KMO

Grofvuil
Gemengd	bouw-	en	sloopafval
Asbesthoudend	afval

0,267	euro/kg 0,267	euro/kg

Kalkplaten
Cellenbeton
Vlak	glas
Grond
Zuiver	steenpuin
Groenafval
Hout

0,043	euro/kg 0,085	euro/kg

Piepschuim	(zak	1500	l) Gratis 5,337	euro/zak

Verpakking	asbest 1	euro/stuk 1	euro/stuk
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2x
Schilde

In deze rubriek  

lees je over leuke 

initiatieven en 

opmerkelijke 

gebeurtenissen 

uit Schilde en 

’s-Gravenwezel.

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.

Nieuwe inclusieve ploeg 
voor Rugbyclub De 
Diabolo’s

Rugbyclub	De	Diabolo’s	heeft	er	een	nieuwe	ploeg	
bij,	De	Diabolocos.	Enkele	vrijwilligers	namen	twee	
jaar	geleden	het	initiatief	voor	dit	MIXAR	project.	
En	vandaag	staat	het	er!	Met	ondersteuning	van	
gemeente	Schilde.	

Mixed	Ability	Rugby	(MIXAR)	is	een	sociale	
beweging	binnen	de	sport	die	op	een	actieve	
manier	inclusie	en	gelijkheid	promoot.	MIXAR	
zorgt	ervoor	dat	iedereen	kan	deelnemen	aan	een	
maatschappelijke	sportbeleving	zonder	te	worden	
gescheiden,	geclassificeerd	of	gelabeld.	Zo	kan	
iedereen	zich	thuis	voelen	en	heeft	iedereen	een	
eigen	plek	in	het	team.

Meer	informatie	over	het	initiatief	vind	je	op	
rcdiabolos.be/mixar.	Heb	je	zin	om	dit	project	te	
volgen?	Sluit	je	dan	aan	op	de	Facebook-pagina	
‘Diabolocos’.	Zie	je	het	wel	zitten	om	dit	project	te	
ondersteunen	als	vrijwilliger?	Contacteer	Ben	Bax	
op	diabolocos@rcdiabolos.be.

Jullie zamelden massaal 
elektro in voor de 
slachtoffers van de 
overstromingen in 
Rochefort. Merci!

België	werd	in	de	maand	juli	getroffen	door	
hevige	overstromingen.	Eén	van	de	getroffen	
gemeentes	was	Rochefort.	De	burgemeester	
van	Rochefort	liet	ons	weten	dat	de	getroffen	
gezinnen	vooral	nood	hadden	aan	elektro.	
Gemeente	Schilde	bleef	niet	bij	de	pakken	zitten	
en	zette	onmiddellijk	een	heuse	inzamelactie	op	
poten.	Met	overdonderend	succes.

De	laatste	week	van	juli	brachten	jullie	massaal	
elektro	naar	het	inzamelpunt	in	Den	Bieshof.	
Enkele	gedreven	vrijwilligers	leidden	daar	alles	in	
goede	banen	en	op	2	augustus	bracht	de	dienst	
der	werken	het	ingezamelde	materiaal	naar	
Rochefort.	Twee	containers,	een	vrachtwagen	en	
een	bestelwagen	werden	helemaal	volgeladen.	
Bedankt	aan	iedereen	die	van	deze	actie	een	
succes	maakte.	#SamenSchilde

“
De	Diabolocos,	dat	is	een	
ploeg	met	mannen	en	

vrouwen,	met	of	zonder	
rugbyervaring,	met	of	

zonder	beperking

”

“
Van	toasters	tot	
wasmachines.	

Van	koelkasten	tot	
televisieschermen.	
Jullie	brachten	het	
allemaal	voor	de	

slachtoffers	in	Rochefort.	
Hartverwarmend!

”
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Ontwerp RUP Turnhoutsebaan Oost
Openbaar	onderzoek	tot	en	met	14	oktober	
De gemeenteraad van Schilde stelde op maandag 21 juni het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Turnhoutse-
baan Oost’ voorlopig vast. Nu volgt een openbaar onderzoek dat loopt van 16 augustus tot en met 14 oktober 2021.

Het	RUP	heeft	tot	doel	bestemmingen	en	voorschriften	op	te	
maken	voor	het	gebied	langs	de	Turnhoutsebaan	tussen	de	
antitankgracht	en	de	gemeentegrens	met	Zoersel.

Het	gebied	van	dit	RUP	bestaat	uit	verschillende	zones.	In	een	
eerste	zone	zijn	verschillende	grote	retailers	actief.	In	de	huidige	
versie	van	het	RUP	worden	deze	grote	handelszaken	gebundeld	
rondom	een	gemeenschappelijke	parking	met	centrale	in-	en	uitrit.	
Er	wordt	een	aangename	en	kwalitatieve	shoppingzone	gecreëerd.	
De	bestaande	recreatiezone	blijft	behouden.

Door	deze	herstructurering	wordt	slimmer	gebruik	gemaakt	van	
de	beschikbare	oppervlakte	waardoor	ruimte	vrijkomt	voor	lokale	
kmo’s	en	de	herbestemming	van	zonevreemde	bedrijven.	

In	de	woonzones	langs	de	Turnhoutsebaan	wordt	gewerkt	aan	
een	aantrekkelijke	‘inkompoort’	voor	Schilde.	Er	wordt	maximaal	
ingezet	op	wonen.	Ook	het	woonparkgebied	aan	de	overzijde	
van	de	geherstructureerde	handels-/KMO	zone	blijft	enkel	
bestemd	voor	wonen	maar	met	een	zelfs	nog	flexibelere	invulling.	
Zo	worden	groepswonen,	zorg-	of	kangoeroewonen	en	co-
housingprojecten	er	mogelijk.

Openbaar onderzoek
Nog	tot	en	met	donderdag	14	oktober	organiseert	gemeente	
Schilde	een	openbaar	onderzoek	over	het	ontwerp-RUP	
‘Turnhoutsebaan	Oost’.	In	die	periode	kun	je	het	ontwerp	inkijken	
op	het	gemeentehuis	bij	de	dienst	ruimte.	Dit	kan	enkel	op	
afspraak.	Het	ontwerp	is	eveneens	digitaal	te	raadplegen	via	
www.schilde.be/rupthboost.

Gelijklopend	aan	het	openbaar	onderzoek	loopt	een	infomarkt	die	
u	kunt	bezoeken	aan	het	gemeentehuis.

Op	dinsdag	14	september	wordt	om	20	uur	een	digitaal	
infomoment	georganiseerd.	Inschrijven	voor	dit	infomoment	kan	
via	www.schilde.be/rupthboost.

Opmerkingen en bezwaren indienen
Je	kunt	eventuele	opmerkingen	en	bezwaren	digitaal	of	schriftelijk	
indienen:
•	 via	een	online	formulier	op	www.schilde.be/rupthboost
•	 per	aangetekende	brief	aan	Gecoro	Schilde,	Brasschaatsebaan	

30,	2970	Schilde.
•	 per	brief	gericht	aan	de	Gecoro	en	tegen	ontvangstbewijs	

afgegeven	op	het	gemeentehuis.

Alle	opmerkingen	en	bezwaren	worden	uiterlijk	op	donderdag	
14	oktober	2021	bezorgd	aan	de	Gecoro.	De	Gecoro	bundelt	en	
coördineert	alle	adviezen,	opmerkingen	en	bezwaren	en	brengt	
hierover	advies	uit	aan	de	gemeenteraad.

4 juni 2018
gunning	opdracht	opmaak	RUP	Turnhoutsebaan	Oost	
aan	D+A

18 maart 2019 – 17 mei 2019
publieke	raadpleging	(eerste	participatiemoment)

25 maart 2019
participatiemoment	in	Werf	44

17 december 2020
plenaire	vergadering	

21 juni 2021
voorlopige	vaststelling	gemeenteraad

16 augustus 2021 – 14 oktober 2021
openbaar	onderzoek	en	infomarkt	aan	het	
gemeentehuis

14 september 2021
digitaal	infomoment	

Einde maart 2022
definitieve	vaststelling	gemeenteraad
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Geef mee vorm  
aan het Lodewijk  
De Vochtplein
van de toekomst 

Vandaag is het Lodewijk De Vochtplein en de directe 
omgeving een weinig aantrekkelijke publieke ruimte 
aan de kerk van ’s-Gravenwezel. Nochtans is er heel 
veel te doen! Heb jij een idee om van het Lodewijk De 
Vochtplein een aangename, centrale ontmoetingsplaats 
te maken voor jong en oud? Laat je dan horen!

Zo is het nu
Het	plein	vormt	de	verbinding	tussen	de	Kerkstraat,	de	
Wijnegemsteenweg	en	de	Frans	Pauwelslei.	Je	vindt	hier	de	
kerk,	parkeerplaatsen,	de	woensdagmarkt,	de	gemeentelijke	
lagere	school	De	Wingerd	met	sportzaal,	een	jeugdhuis	en	
een	sportveld.	Ook	wordt	het	plein	gebruikt	voor	een	aantal	
evenementen,	circus	en	kermissen.	De	pastorij	en	de	kerk	zijn	
verstopt	achter	een	bomenrij,	waardoor	deze	afgescheiden	zijn	
van	de	straat	en	het	plein.	

Hier willen we naartoe
Het	plein	moet	een	ontmoetingsplaats	worden	voor	jong	en	
oud.	Een	gezelliger	plein,	dat	actief	gebruikt	wordt	en	mensen	
met	elkaar	in	verbinding	brengt.	Er	zijn	troeven	aanwezig,	die	
we	voluit	willen	uitspelen	en	daarvoor	hebben	we	jouw	hulp	
nodig!

Laat van je horen! Wat zijn jouw ideeën over volgende 
aspecten van het plein:
•	 Verkeer	en	parkeergelegenheid
•	 Het	plein	als	ontmoetingsplek
•	 Groen	en	inrichting
•	 	Varia	-	ideeën	over	een	ander	aspect	van	het	plein	zijn	ook	

zeker	welkom.

Hoe dien je een idee in? 

Op papier met deze pagina’s in 2970 info:
a. Schets jouw voorstel voor het Lodewijk De 

Vochtplein van de toekomst op de luchtfoto 
op de volgende pagina.

b. Beantwoord de vragen op het invulformulier 
op pagina 18.

c. Haal deze middenpagina vervolgens 
uit je infoblad en bezorg het aan het 
gemeentebestuur via de brievenbus 
aan het gemeentehuis of in de bib van 
’s-Gravenwezel.

Digitaal via www.schildeschittert.be/ 
LDV-plein

Doe dit ten laatste op 31 oktober.

Wat doen we met je ideeën? 
De	ideeën	worden	door	een	team	van	specialisten	per	thema	
gegroepeerd	en	op	haalbaarheid	geëvalueerd.	Hierna	worden	
de	weerhouden	ideeën	uitgewerkt	tot	een	concreet	visieplan.	
Dit	plan	zal	ook	dienen	als	input	voor	het	bestek	van	het	
definitief	uitvoeringsplan.

Heb	je	nood	aan	bijkomende	informatie	over	dit	project		
en	wil	je	op	de	hoogte	blijven?	Surf	dan	snel	naar		
www.schildeschittert.be/LDV-plein

TIP: BEKIJK DE VIDEO

Dit	project	werd	ook	duidelijk	in	beeld	gebracht.	
Scan	de	QR-code	of	surf	naar		
www.schildeschittert.be/LDV-plein



Schets of schrijf je ideeën op deze luchtfoto 
Meer uitleg over je schets kun je geven op het formulier op de volgende pagina.

project LDV-plein



project LDV-plein

Schets of schrijf je ideeën op deze luchtfoto 
Meer uitleg over je schets kun je geven op het formulier op de volgende pagina.



Geef je ideeën door via dit invulformulier 

Hoe zou jij de mobiliteit op en rond het plein verbeteren?

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Hoe zou jij van het plein een centrale ontmoetingsplaats maken? 

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Hoe zou jij het plein indelen en inrichten? 

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Een ander idee voor het Lodewijk De Vochtplein? 

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Wil je op de hoogte gehouden worden van dit project? Vul dan je contactgegevens in.  

Dit is niet verplicht.

Voornaam:  ...........................................................................................................................  Naam:  ............................................................................................................................................

Adres:  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

E-mail:  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Laat van je horen!
Deadline: 31 oktober 2021

Dienst ruimte, Brasschaatsebaan 30, Schilde, 03 380 16 42, ruimte@schilde.be

www.schildeschittert.be/LDV-plein

Video: 

project LDV-plein



Maandelijkse	pensioenzitdag	vanaf	22	september	

Pensioenpunt start opnieuw op
Vanaf	september	kun	je	elke	vierde	woensdag	van	de	maand	
opnieuw	terecht	bij	het	pensioenpunt	in	Werf	44.	Nieuw	is	wel	dat	
dit	vanaf	nu	enkel	nog	op	afspraak	kan.	Dit	heeft	als	voordeel	dat	
je	niet	hoeft	te	wachten	en	dat	de	pensioenexpert	je	dossier	al	kan	
voorbereiden.		

Hoe maak je een afspraak? 
Je	belt	naar	de	gratis	pensioenlijn	1765.	Een	medewerker	van	de	
pensioendienst	bekijkt	samen	met	jou	of	hij	je	telefonisch	verder	
kan	helpen.	Is	een	afspraak	alsnog	nodig,	dan	zal	de	medewerker	
deze	meteen	voor	je	vastleggen.	

Burgerzaken,	Brasschaatsebaan	30,	Schilde,		
03	380	16	54,	burgerzaken@schilde.bei

Tip
Kijk zeker ook eens op de website van de federale 
pensioendienst (www.sfpd.fgov.be/nl) en op   
www.mypension.be. Je vindt er veel nuttige informatie, 
zoals je pensioendatum, raming van het pensioenbedrag, 
de betaaldata, … 

EnergieK	Woonloket
Brasschaatsebaan	30,	Schilde,	03	350	08	08,	energie@igean.bei

Je duurzame investering verdient  
een extra financieel steuntje

Nieuw	reglement	klimaatpremies		
vanaf	1	september

Nog	een	klein	zetje	nodig	om	toch	die	duurzame	investering	te	
doen	aan	je	woning?	Gemeente	Schilde	helpt	je	graag	op	weg.	
Vanaf	1	september	komen	vijftien	verschillende	investeringen	in	
aanmerking	voor	financiële	ondersteuning.	We	zetten	er	alvast	
enkele	op	een	rijtje:	
•	 Premie	voor	de	aanleg	van	een	groendak	
•	 Premie	voor	de	plaatsing	van	zonnepanelen	en/of	een	

thuisbatterij
•	 Premie	voor	dakisolatie
•	 Premie	beglazing
•	 Premie	voor	de	opmaak	van	een	EPC-label	bij	een	verbouwing
•	 Premie	voor	een	warmtepomp
•	 Premie	voor	een	hemelwaterput	met	pomp

Veel	van	deze	gemeentelijke	premies	zijn	gekoppeld	aan	de	
premies	van	Fluvius.	Dus	met	één	aanvraag	krijg	je	twee	premies.	
Ook	wie	een	kleine	portemonnee	heeft,	wordt	niet	vergeten.	Zo	
kom	je	misschien	wel	in	aanmerking	voor	een	extra	toelage	als	
beschermde	afnemer	of	voor	een	renteloze	lening.	Meer	hierover	
vind	je	op	www.energiesparen.be/sociaal.	

Alle	informatie	vind	je	op	www.schilde.be/klimaatpremies.	Liever	
advies	op	maat	van	jouw	project?	Dan	ben	je	van	harte	welkom	
op	dinsdagvoormiddag	bij	het	EnergieK	Woonloket.	Zij	geven	gratis	
woon-,	energie-,	renovatie-	en	premieadvies	op	maat.	Je	maakt	
hiervoor	wel	best	op	voorhand	een	afspraak.	
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10.000 stappen. Elke stap telt
Het grootste beweegproject van Vlaanderen. Schilde doet 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.	We	deden	een	oproep	
op	sociale	media	naar	jouw	beweegtips.	Heel	wat	inwoners	stuurden	alvast	hun	beweegtip	in.	Ga	ook	jij	hiermee	aan	de	slag?	

Start to run met een ervaren atletiektrainer
Wil	je	nog	meer	stappen	verzamelen	en	bewegen?	Loop	dan	met	andere	starters	mee	en	haal	de	vijf	kilometer.	Graag	nog	meer	
uitdaging?	Ga	voor	de	tien	kilometer.	Stap	voor	stap,	maar	met	een	duidelijk	doel	voor	ogen.	Want	dat	aantal	kilometers	is	écht	
haalbaar.	Onder	begeleiding	van	een	ervaren	atletiektrainer	en	in	groepsverband	bouw	je	in	een	tiental	lessen	je	conditie	langzaam	
en	gecontroleerd	op.

	   Iedere	maandag	en	donderdag	vanaf	4	oktober	van	16.30	
tot	18	uur	(lessen:	4,	7,	11,	14,	18,	21,	25,	28	oktober	en	4,	8	
november)	

	   Sportpunt	De	Caters	(aan	atletiekpiste),	Moerstraat,	
’s-Gravenwezel

	   30	euro,	inschrijven	via	www.schilde.be/inschrijven

We hebben lang stil moeten zitten en dat is niet goed 
voor onze gezondheid. Meer bewegen is de boodschap 
en elke stap telt. Er volgen nog meer tips, leuke acties en 
activiteiten vanaf oktober. Hou ze in de gaten.

Dienst	vrije	tijd	en	welzijn,		
03	380	07	40,	sport@schilde.be
In	samenwerking	met	Schilde	Atletiek	Club	(SAC)

i

De beweegtip van

Ilse
“Ik ga voor ‘huishoudstap-
pen’ en daag mezelf uit in 

het huishouden te werken tot 
ik mijn stappendoel bereikt 

heb.”

Peter
“Ik ga op pad met een grijp-
stok en verzamel onderweg 

afval.“

Samantha
“Parkeer de auto wat verder 

en ga een extra stukje te 
voet.”

Véronique
“Kies het juiste schoeisel voor 
je wandelplezier en comfort.”
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Weet jij welke regels te volgen als voetganger?  
Neem een kijkje op www.schilde.be/nieuws/ 
blijf-sporten voor een handige opfrissing.



Kruispunt	Voorkempen	vind	je	in	Schilde,	Turnhoutsebaan	202.	Je	kunt	bellen	voor	een	afspraak	op	03	328	20	64	of	
langskomen	tijdens	de	openingsuren	op	maandag	tussen	17.30	en	19.30	uur	en	op	donderdag	tussen	13	en	15	uur.	Mailen	
kan	ook	naar	voorkempen@kruispunten.be.	Meer	informatie	op	www.kruispunten.be.

i

Kruispunt Voorkempen
eerste	hulp	bij	psychische	problemen
In Vlaanderen wordt meer en meer ingezet op eerstelijns psychologische zorg. Zo openen er verschillende nieuwe 
Kruispunten. Ook Schilde heeft een Kruispunt: Kruispunt Voorkempen. We hebben een gesprek met Lieve Schenck, 
psychologe bij het Kruispunt in Schilde en Vera (54), die twee jaar geleden in contact kwam met Kruispunt Voorkempen en 
graag anoniem haar verhaal wil delen.

Wat is een Kruispunt?
Lieve: Een	kruispunt	is	een	plek	waar	je	terechtkunt	wanneer	je	
psychische	problemen	ervaart.	We	luisteren	naar	jouw	verhaal	
en	zoeken	mee	naar	wat	je	nodig	hebt.	Je	kunt	voor	een	aantal	
gesprekken	bij	ons	terecht	of	we	verwijzen	door	naar	de	hulp	die	
beter	bij	je	past.

Wat maakt het Kruispunt zo uniek?
Lieve:	Eén	van	de	troeven	is	de	laagdrempeligheid.	Iedereen	
kan	er	gratis	terecht.	Door	corona	werd	onze	werking	enigszins	
aangepast,	maar	we	merkten	dat	mensen	–	meer	dan	ooit	–		
nood	hebben	aan	een	‘echt’	gesprek.	Daarom	zijn	er	naast	video-
gesprekken	nu	ook	weer	fysieke	gesprekken	mogelijk.	Tijdens	de	
openingsuren	kun	je	gewoon	binnenlopen	en	leggen	we	indien	
nodig	meteen	een	volgende	afspraak	vast.	Onze	doelstelling	is	
zonder	wachtlijsten	te	werken,	wat	helaas	toch	een	heikel	punt	is	
in	de	geestelijke	gezondheidszorg.

Hoe kwam je in contact met Kruispunt Voorkempen?
Vera:	Na	een	relatie	van	20	jaar	kwam	ik	er	plots	alleen	voor	
te	staan.	En	met	een	opgroeiende	dochter	was	dit	allesbehalve	
makkelijk.	Het	co-ouderschap	viel	me	zwaar.	Ik	had	het	gevoel	
dat	mijn	leven	vast	liep.	Mijn	huisarts	verwees	me	door	naar	een	
psycholoog.	Maar	een	raadpleging	kost	al	snel	60	à	70	euro,	wat	
ik	niet	kon	betalen.	Het	was	uiteindelijk	de	psycholoog	zelf	die	me	
voorstelde	Kruispunt	Voorkempen	te	contacteren.	Een	week	later	
had	ik	al	mijn	eerste	gesprek.

Hoe verliep het contact met Lieve?
Vera:	Heel	goed.	In	het	begin	had	ik	wekelijks	een	gesprek,	
daarna	om	de	14	dagen	en	na	verloop	van	tijd	ging	ik	nog	slechts	
één	keer	per	maand.	Door	corona	vielen	de	live	gesprekken	weg	
maar	op	dat	moment	voelde	ik	me	sterker	en	besloten	we	samen	
om	de	sessies	stop	te	zetten.	Ik	weet	dat	ik	Lieve	altijd	kan	bellen,	
ook	nu	nog,	en	dat	geeft	me	een	gerust	gevoel.	Lieve	is	als	het	
ware	mijn	ruggensteun.	En	daar	ben	ik	haar	ongelooflijk	dankbaar	
voor.

Wie is welkom bij Kruispunt Voorkempen?
Lieve:	Iedereen	vanaf	16	jaar	is	welkom.	Je	kunt	bij	ons	terecht	
wanneer	je	het	niet	meer	weet,	het	gevoel	hebt	hulp	te	kunnen	
gebruiken	of	dat	niemand	je	begrijpt.	Wanneer	je	je	zorgen	maakt	
of	met	vragen	zit	over	jezelf,	je	relatie,	contacten	met	anderen,…	
Je	kunt	last	hebben	van	depressieve	gevoelens,	stress,	angst,	
slaapproblemen,…	Twijfel	dus	niet	en	zet	de	stap	om	voor	jezelf	
te	zorgen,	ook	al	voelt	die	vaak	niet	evident.	We	zien	dat	jongeren	
eerder	een	beroep	doen	op	een	gelijkaardig	aanbod	specifiek	voor	
hen,	zoals	bij	het	JAC	of	TEJO.	Er	is	echt	heel	veel	enthousiasme	
over	Kruispunt	Voorkempen,	zowel	bij	de	cliënten	als	bij	de	
professionals	uit	het	werkveld.	Hoe	sneller	en	gerichter	we	kunnen	
helpen,	hoe	beter.

“
Iedereen	met	psychische	problemen	

kan	snel	en	gratis	bij	ons	terecht

”

“
Ik	heb	niet	het	gevoel	een	nummer	
te	zijn.	Iedereen	is	even	belangrijk	bij	

Kruispunt	Voorkempen.

”
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Oktober is opnieuw maand van 
borstkankerpreventie 
Het	belang	van	screening

Oktober is in 2021 opnieuw de maand van de borstkankerpreventie en naar 
jaarlijkse gewoonte laat gemeente Schilde dit niet zomaar voorbij gaan. Op tijd 
je borsten laten screenen blijft enorm belangrijk. Hoe vroeger het gedetecteerd 
wordt, hoe groter de overlevingskans en hoe minder agressief de behandeling. 

Uit	het	rapport	Bevolkingsonderzoek	
Borstkanker	Schilde	2020	van	het	Centrum	
voor	Kankeronderzoek	(CvKO)	blijkt	dat	
34	%	van	de	vrouwen	bij	wie	vroeg	
borstonderzoek	aangewezen	is	nog	
moet	gemotiveerd	worden	om	zich	ook	
effectief	te	laten	testen.	Daarnaast	toont	
dit	rapport	ook	aan	dat	slechts	42.9	%	
van	de	vrouwen	in	Schilde	meedoet	aan	
het	onderzoek,	ten	opzichte	van	46.5	%	
in	de	provincie	en	zelfs	48.6	%	in	het	
Vlaams	gewest.	Gemeente	Schilde	loopt	
dus	achter,	het	meest	uitgesproken	in	de	
leeftijdscategorie	onder	65	jaar.	Daarom	
doen	we	opnieuw	een	warme	oproep	om	
tijdig	naar	je	borsten	te	laten	kijken.

Ben jij 50 jaar of ouder? 
Om	de	twee	jaar	krijg	je	een	kwaliteitsvolle		
screeningsmammografie	aangeboden.		
Per	post	ontvang	je	een	uitnodiging.		
Wil	je	weten	wanneer	je	de	uitnodiging	
mag	verwachten?	Dat	kun	je	makkelijk	
checken	via	www.myhealthviewer.be,		
www.mijngezondheid.be	of	www.cozo.be.	

Meer	info	over	gratis	screening	of	
bevolkingsonderzoek:
Centrum	voor	Kankeropsporing,
0800	60	160,		
info@bevolkingsonderzoek.be,
www.borstkanker.bevolkingsonderzoek.be

Activiteiten in de kijker 
Naar	aanleiding	van	de	borstkankermaand	
kun	je	in	de	maand	oktober	aan	ver-
schillende	activiteiten	deelnemen.	Zij	gaan	
allemaal	door	in	Werf	44,	Schoolstraat	44,		
Schilde.	Inschrijven	doe	je	via		
www.schilde.be/inschrijven.	

Fototentoonstelling laat naar je 
borsten kijken	Heel	de	maand	oktober	

Toneelvoorstelling Wintertulpen met 
Marleen Merckx	Vrijdag	1	oktober	om	
20	uur	

Ladies Day (verwennamiddag voor 
vrouwen) Zondag	10	oktober	om	13	uur	

Lezing dokter Depestel, borstchirurg 
Borstkliniek Voorkempen site Malle 
Maandag	25	oktober	om	19.30	uur	

Kort interview met 
dokter 

Despestel
Wat kun je doen om 

borstkanker te voorkomen? 
Dokter Depestel: “Borstkanker	

voorkomen	is	niet	mogelijk,	vroegtijdig	
opsporen	wel.	In	België	zal	een	op	de	
negen	vrouwen	ooit	geconfronteerd	
worden	met	borstkanker.	Sommige	

vrouwen	zijn	familiaal	belast,	bij	
een	minderheid	speelt	een	erfelijke	
factor	mee.	Een	gezonde	levensstijl	

blijft	natuurlijk	belangrijk.	Niet	roken,	
weinig	of	geen	alcohol,	voldoende	

bewegen	en	gezond	eten.	Een	andere	
belangrijke	zaak:	krijg	op	tijd	je	

kinderen.	Een	zwangerschap	maakt	
borstklierweefsel	minder	vatbaar	voor	
stoffen	die	kanker	kunnen	verwekken.	

Wetenschappelijk	ligt	de	ideale	
leeftijd	voor	een	eerste	zwangerschap	
eigenlijk	tussen	17	en	23	jaar	terwijl	

op	dit	moment	de	gemiddelde	leeftijd	
voor	een	eerste	kind	op	29	jaar	ligt.	

Ook	het	geven	van	borstvoeding	
vermindert	de	kans	op	borstkanker.”

Vanaf welke leeftijd raad je 
een onderzoek aan?

Dokter Depestel: “Borstkanker	
kunnen	we	het	best	detecteren	vanaf	
de	menopauze,	dus	rond	je	vijftigste	
levensjaar.	Door	het	wegvallen	van	
je	vrouwelijke	hormonen	verdwijnt	
langzaam	je	borstklierweefsel	en	

blijft	er	hoofdzakelijk	vetweefsel	over.	
Hierdoor	kunnen	we	kleinere	letsels	

gemakkelijker	en	sneller	opsporen	met	
een	mammografie.

Omdat	je	borstkanker	vroeger	kan	
voorkomen,	blijft	het	erg	belangrijk	
om	ook	op	jonge	leeftijd	je	borsten	

geregeld	zelf	te	onderzoeken	en	
te	bevoelen.	Als	je	op	jongere	

leeftijd	enkel	een	mammografie	
laat	uitvoeren,	kan	men	tot	30%	

Meer info  
in 2970 vrije tijd 

op pagina 45
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van	de	borstkankers	missen	omdat	
het	nog	aanwezige	klierweefsel	

letsels	kan	verbergen.	Moeilijkere	
beeldvorming	maakt	dan	ook	het	
risico	op	bijkomende	onderzoeken	
en	het	gevoel	van	ongerustheid	

groter.	Vrouwen	met	verhoogd	risico	
of	klachten	horen	dus	niet	thuis	in	
de	screening,	maar	hebben	nood	

aan	een	geïndividualiseerde	aanpak.	
De	belangrijkste	alarmtekenen	zijn	
een	zwelling	op	de	borst,	tepel-	of	

huidintrekking	en	tepelverlies.”	

Waarom moet een vrouw zich 
tijdig laten screenen?

Dokter Depestel: ”Borstkanker	is	op	
dit	moment	in	de	meeste	gevallen	
goed	te	behandelen	en	heeft	een	

veel	groter	overlevingspercentage	dan	
vroeger.	Hoe	eerder	je	het	ontdekt,	

hoe	groter	de	overlevingskans	en	hoe	
minder	ingrijpend	de	behandeling.	
Hoe	kleiner	het	letsel	is,	hoe	meer	

we	gebruik	kunnen	maken	van	
borstsparende	heelkunde	en	hoe	

beperkter	de	aanvullende	behandeling	
vaak	is.	Ook	is	de	kans	op	uitzaaiingen	

veel	kleiner.”

Wil jij graag meer weten? Heb 
je nog vragen? Mis dan zeker 
de lezing niet op maandag 25 

oktober in Werf 44.

i
Dienst	vrije	tijd	en	welzijn

03	380	07	47
welzijn@schilde.be

“
Belangrijk is de  

definitie van screening: 
een onderzoek naar een 

aandoening die veel 
voorkomt (in dit geval 
borstkanker), in een 

gezonde bevolking, zonder 
klachten en dit aan de 

hand van een onderzoek 
waarvan de voordelen 

groter zijn dan de nadelen. 

”

Ontdek gratis  
de vernieuwde  

collectie tijdschriften  
in de bibliotheek

Kranten	en	tijdschriften	lezen	en	ontlenen	in	de	bibliotheek	kan	opnieuw.	Omwille	van	
de	coronamaatregelen	was	dat	lange	tijd	niet	mogelijk.	

Meer gezondheids-, sport-, kinder- en jeugdmagazines
Tijdens	de	coronaperiode	hebben	we	niet	stil	gezeten.	De	collectie	tijdschriften	en	
kranten	is	onder	de	loep	genomen.	Enkele	tijdschriften	die	minder	vaak	uit	het	rek	
kwamen,	zijn	vervangen	door	nieuwe	namen.	De	focus	ligt	hier	vooral	op	gezondheid	
en	sport.

Ook	kinder-	en	jeugdmagazines	komen	in	ons	vernieuwd	aanbod.	“Hebben	giraffen	
hoogtevrees?”	“Is	er	lucht	in	de	ruimte?”	Stelt	jouw	zoon	of	dochter	ook	soms	
gelijkaardige	vragen?	Dan	zorgen	deze	nieuwe	magazines	voor	een	antwoord	op	
kindermaat.	Leuke	weetjes	worden	aangebracht	via	spelletjes,	korte	infoteksten	en	
hier	en	daar	een	quiz.	Wetenschap	en	leren	is	immers	ook	leuk,	toch?

Het	uitgebreide	aanbod	vind	je	voornamelijk	in	de	hoofdbibliotheek	terug.
Volg	alle	updates	over	de	genomen	maatregelen	in	de	bibliotheek	op	bib.schilde.be	of	
blijf	op	de	hoogte	via	sociale	media.

Zolang de leeszaal niet toegankelijk is, kun je de kranten opvragen 
aan de balie. Ook de recentste uitgaves van de tijdschriften zijn 
beschikbaar voor uitlening. 

i

23



Gezocht: meter/peter 
voor	de	loopomlopen,	fit-o-
meters	en	mountainbikeparcours
Ben jij de meter of peter die we zoeken? 
Ben	je	sportief?	Loop,	fiets	of	wandel	je	graag?	Doe	je	dit	vaak	
op	de	loopomlopen,	fit-o-meter	en	mountainbikeparcours	van	
de	gemeente?	Dan	ben	jij	misschien	wel	de	geknipte	persoon	
om	ons	te	helpen	de	kwaliteit	ervan	hoog	te	houden.	We	zoeken	
immers	iemand	die	mee	een	oogje	in	het	zeil	houdt	en	eventuele	
problemen	doorgeeft	zodat	we	kort	op	de	bal	kunnen	spelen.	
Ben	jij	de	meter	of	peter	die	we	zoeken?	Stel	je	dan	kandidaat	via	
sport@schilde.be.	

Welke werken staan er nu alvast op de planning? 
De	loopomlopen	werden	al	in	een	nieuw	jasje	gestoken	en	ook	
de	fit-o-meters	in	Schildehof	en	Catersbos	worden	dit	najaar	
nog	vernieuwd.	In	Schilde	en	’s-Gravenwezel	werden	ook	twee	

mountainbikeparcours	
ontwikkeld	voor	de	
fietsliefhebbers.	De	tour	in	
Schilde	is	alvast	operationeel,	de	
tour	van	’s-Gravenwezel	wordt	nog	aangepast	en	zal	in	het	najaar	
operationeel	zijn.

Ben	jij	benieuwd	naar	het	traject	van	de	loopomloop,	fit-o-meter	
of	mountainbikeparcours?	Je	kunt	het	plan	alvast	opvragen	bij	de	
dienst	vrije	tijd.

Dienst	vrije	tijd	en	welzijn,		
Eugeen	Dierckxlaan	24,	Schilde,	03	380	07	40,	sport@schilde.bei

Sport, cultuur en vakantie  
voor iedereen

Ben je klant bij het sociaal huis of wil je klant worden? 
Dan kun je onder andere financiële steun vragen om: 
• jezelf of je kinderen in te schrijven bij een sportclub of 

een vereniging, voor een vrijetijdscursus, taallessen, 
museumbezoek, theater, bioscoop, concerten, …

• materiaal aan te kopen voor een vrijetijdsactiviteit zoals 
sportkledij, een cursusboek, tekenmateriaal, …

• op daguitstap of op vakantie te gaan via Rap op stap via 
www.iedereenverdientvakantie.be

• je kinderen te laten deelnemen aan een schoolreis, een 
kamp of de speelpleinen. 

Voor wie
Je hebt recht op een vrijetijdstoelage als je tot één van de 
volgende categorieën behoort: 
• je krijgt een leefloon of andere financiële steun
• je staat onder budgetbeheer
• je bent in schuldbemiddeling. 

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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De	opening	vindt	plaats	op	zondag	19	september	
om	11	uur	in	het	geboortebos	aan	De	Kaak	in	Schilde	
(’s-Gravenwezel),	naast	parking	Delhaize.

i

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

i

“
Inwoners	van	onze	gemeente	die	

in	deze	coronatijd	afscheid	moesten	
nemen	van	iemand	dierbaar	worden	
vriendelijk	uitgenodigd	op	de	opening	

van	de	troostplek.

”

Kom tijdens de herfstvakantie  
naar het speelplein
Nog	op	zoek	naar	een	leuke	invulling	van	de	herfstvakantie?	Op	3,	
4	en	5	november	zijn	kinderen	van 2,5 tot en met 12 jaar	van	
harte	welkom	op	de	speelpleinen.	Inschrijven	kan	vanaf	1	oktober	
via	www.schilde.be/inschrijven.	Je	vindt	alle	informatie	over	de	
speelpleinen	op	www.schilde.be/overdespeelpleinen.	

Vrouwenbeweging 
Ferm opent 
troostplek
Verdriet	krijgt	een		
eigen	plaats	in	Schilde
Verdriet delen met een kus, een knuffel of met fysiek 
samenzijn is in deze bijzondere tijd niet altijd mogelijk. 
Afscheid nemen van een geliefde, familielid, vriend of buur 
valt dan vaak ook eens zo zwaar. Troost bieden is meer dan 
ooit belangrijk. Troost biedt hoop en perspectief. Troost straalt 
vertrouwen uit en zorgt voor een warme verbondenheid tussen 
mensen.

Vanaf	dit	jaar	is	er	in	onze	gemeente	een	fysieke	plek	om	
elkaar	troost	te	bieden.	Vrouwenbeweging	Ferm	Schilde	en	
’s-Gravenwezel	richt	immers	samen	met	gemeente	Schilde	een	
troostplek	in	die	voor	iedereen	toegankelijk	is.	Op	deze	troostplek	
wordt	een	perk	aangelegd	waar	tijdens	de	officiële	opening	
bloembollen	zullen	geplant	worden.	Volgende	lente	kun	je	hier	dan	
tussen	de	prachtige	voorjaarsbloemen	terecht	om	in	gedachten	
of	tijdens	een	gesprekje	troost	te	vinden	en	te	bieden.	Ook	kan	
iedereen	hier	symbolisch	een	steen	met	een	treffend	woord	of	
tekst	neerleggen.
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(Bijna) gratis kennismaken met 
computer, tablet en internet 
De laatste week van september hervat digidak de initiaties in ´t Parkske en in het Dorpshuis. De initiaties bestaan meestal 
uit drie lessen van ongeveer drie uur. Je neemt deel in een groep van maximum vijf personen en er staan steeds een 
lesgever en een ondersteunende begeleider klaar om je te helpen. 

Digidak	houdt	zich	aan	de	geldende	
coronamaatregelen.	Informeer	hiernaar	bij	
het	inschrijven.	Zo	gebruik	je	bij	voorkeur	
je	eigen	materiaal	en	maak	je	steeds	een	
afspraak.

Inschrijven
Een	initiatie	die	uit	één	halve	lesdag	
bestaat	is	gratis.	Voor	de	andere	initiaties	
betaal	je	5	euro.	Altijd	vooraf	inschrijven.		
Vergeet	je	bewijs	van	volledige	vaccinatie	
niet.
Je	kunt	voor	beide	locaties	inschrijven	op:
•	 vrijdag	3	september	(9	tot	12	uur)	in	de	

conferentiezaal	van	het	gemeentehuis,	
Brasschaatsebaan	30,	Schilde

•	 woensdag	8	september	(18	tot	20	uur)	
in	het	Dorpshuis,	Kerkstraat	24,	Schilde	
(’s-Gravenwezel)	

! Het aantal plaatsen  
is beperkt

Is	er	geen	plaats	meer	in	de	door	jou	
gekozen	les,	dan	kom	je	op	een	wachtlijst.	
Wanneer	er	plaatsen	vrij	komen	word	je	
gecontacteerd.	Of	bij	een	volgende	reeks	
inschrijvingen	word	je	als	eerste	schriftelijk	
ingelicht.	Na	de	inschrijvingsdata,	kun	je	je	
nog	op	de	wachtlijst	laten	plaatsen	tijdens	
de	vrije	inloop	in	Schilde	of	’s-Gravenwezel.	

Vrije inloop
Tijdens	de	vrije	inloop	staat	er	een	
begeleider	klaar	om	je	verder	te	helpen	
met	bijna	al	je	computervragen.	Omwille	
van	corona	breng	je	best	je	eigen	laptop	
of	tablet	mee	om	je	computervragen	voor	
te	leggen	en	maak	je	op	voorhand	een	
afspraak	(digidak@schilde.be	of	03	380	07	
44).	Deze	dienst	is	volledig	gratis.

Digidak	in	’t	Parkske
Eugeen	Dierckxlaan	24,	Schilde
Vrije	inloop	elke	vrijdag	van	9	tot	12	uur.

Digidak	in	het	Dorpshuis
Kerkstraat	24,	Schilde	(’s-Gravenwezel)
Vrije	inloop	elke	woensdag	van	18	tot	20	
uur. i

digidak@schilde.be, 03 380 07 44

Initiaties in ‘t Parkske

1 Elektronisch	iD	en	ITSME dinsdag 28/9 9	tot	12	uur

2 Tips	&	Tricks	voor	je	iPad	–	4 dinsdag 28/9 14	tot	17	uur

3 Wegwijs	in	computergebruik donderdag 30/9,	7/10,	
14/10,	21/10

9	tot	12	uur

4 Werken	met	Windows	1x maandag 4/10,	11/10,	
18/10

14	tot	17	uur

5 Wegwijs	in	het	gebruik	van	je	
iPad

dinsdag 5/10,	12/10,	
19/10

14	tot	17	uur

6 Elektronisch	iD	en	ITSME dinsdag 12/10 9	tot	12	uur

7 Hoe	maak	je	een	backup dinsdag 19/10 9	tot	12	uur

8 Breng	orde	in	je	PC	met	de	
Windows	Verkenner

dinsdag 26/10 9	tot	12	uur

9 Tips	&	Tricks	voor	je	iPad	–	1 dinsdag 26/10 14	tot	17	uur

10 Tips	&	Tricks	voor	je	iPad	–	2 dinsdag 9/11 14	tot	17	uur

11 Werken	met	Excel maandag 15/11,	22/11,	
29/11

14	tot	17	uur

12 Tips	&	Tricks	voor	je	iPad	–	3 dinsdag 16/11 14	tot	17	uur

13 Werken	met	Excel dinsdag 16/11,	23/11,	
30/11

19	tot	22	uur

14 Wegwijs	in	internet	&	e-mail donderdag 18/11,	25/11,	
2/12

9	tot	12	uur

15 Tips	&	Tricks	voor	je	iPad	–	4 dinsdag 23/11 14	tot	17	uur

16 Foto’s	bewerken	met	Faststone	
Image	Viewer

dinsdag 30/11,	7/12,	
14/12

14	tot	17	uur

Initiaties in het Dorpshuis

17 Werken	in	de	Cloud donderdag 30/9,	7/10,	
14/10

9	tot	12	uur

18 Elektronisch	iD	en	ITSME dinsdag 5/10 9	tot	12	uur

19 Ontwerp	een	fotoboek donderdag 7/10 14	tot	17	uur

20 Wegwijs	in	het	gebruik	van	je	
Android	tablet

donderdag 14/10,	21/10,	
28/10

14	tot	17	uur

21 Communiceer	online	via	
WhatsApp

donderdag 2/12 14	tot	17	uur

22 Werken	met	Windows	1x donderdag 9/12,	16/12,	
23/12

9	tot	12	uur

23 Hoe	maak	je	een	back-up donderdag 16/12 14	tot	17	uur
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UitUit in SchildeSchilde
ZA 28 AUGUSTUS
Sport  Brandweeradventure
Brandweerkazerne	Post	Schilde,	Eugeen	
Dierckxlaan	26,	Schilde,	8.30	uur
 brandweeradventure@gmail.com,	
inschrijven	kan	niet	meer

ZO 29 AUGUSTUS
Sport		Familiale fietstocht door de 
Voorkempen
Startplaatsen:	de	Linde	in	Oelegem,	de	
Casteleynshoeve	in	Halle,	het	graan	in	
Pulderbos,	vertrek	tussen	11	en	14	uur
	www.pasar.be/lokale-afdeling/schilde-
‘s-Gravenwezel

WO 1 SEPTEMBER
Denksport		Start open bridge tornooi 
voor beginners en gevorderden
Dorpshuis,	Kerkstraat	24,	Schilde	
(’s-Gravenwezel),	van	13	tot	18	uur
	andre.vanweddingen@telenet.be,	www.
bridgeclubargus.com

WO 1 SEPTEMBER
Denksport		Start WoensdagWiezen
Molenerf,	Molenstraat	70,	Schilde,	van	13	
tot	16	uur
	kkkkrommenaas@outlook.com

WO 1 SEPTEMBER
Dansen		Start ballet, moderne dans, 
dansmix, kleuterballet
Sporthal	Vennebos,	Hoevedreef	5,	Schilde
	Turning	Point	balletschool:	0497	74	65	

49,	gilly_hickman@yahoo.co.uk
	 	

DO 2, 9, 16, 23 en 30 
SEPTEMBER
Natuur	 Natuurwandeling
Startplaats:	heemhuis	De	Drie	Rozen,	
Kerkstraat	41-45,	Schilde	(’s-Gravenwezel),	
13.45	uur
	03	658	87	50,	secretariaat@dedrierozen.be

DO 2 SEPTEMBER
Muziek		Optreden Charlie Belair & Co
Werf	44,	Schoolstraat	44,	Schilde,	19	uur
	www.ummagumma.be

DO 2 SEPTEMBER EN DI 7 
SEPTEMBER
Dansen		Opendeurdagen 
Dansclub2000 met gratis proefles
Werf	44,	Schoolstraat	44,	Schilde,	20	uur
	03	383	54	53,	info@dansclub2000.be,	
www.dansclub2000.be

VR 3 SEPTEMBER
Sport		Start Joggen
Startplaats:	kruispunt	Kerkstraat/
Ijzermaalsteenweg,	Schilde	
(’s-Gravenwezel),	8.45	uur
	Parochiale	vrouwenbeweging	
’s-Gravenwezel,	03	658	82	82

VR 3 EN 17 SEPTEMBER, VR 1 
EN 15 OKTOBER
Sport		Proeftraining mixarrugby 
Diaboloco’s
Trainingsvelden	sportcomplex	de	Caters,	
Moerstraat	thv	57,	’s-Gravenwezel,	van	
18.30	tot	20	uur
	www.rcdiabolos.be,	diabolocos@
rcdiabolos.be,	0479	85	74	52

ZO 5 SEPTEMBER
Natuur		Wandeling langs het kasteel 
van Horst
Startplaats:	parking	Kasteel	van	Horst,	
Horststraat	28,	3220	Holsbeek,	13.30	uur
	www.pasar.be/lokale-afdeling/schilde-
‘s-Gravenwezel

ZO 5 SEPTEMBER
Erfgoed		Opendeur Museum voor 
Heemkunde
Heemhuis	De	Drie	Rozen,	Kerkstraat	41-45,	
Schilde	(’s-Gravenwezel)	van	14	tot	18	uur
		secretariaat@dedrierozen.be

MA 6 SEPTEMBER
Sport		Start Nordic walken
Startplaats:	kruispunt	Kerkstraat/
Ijzermaalsteenweg,	Schilde	
(’s-Gravenwezel),	van	9	tot	10.30	uur
	Parochiale	vrouwenbeweging	
’s-Gravenwezel,	0478	27	74	27

MA 6 SEPTEMBER
Denksport		Start MaandagWiezen
Molenerf,	Molenstraat	70,	Schilde,	van	13	
tot	16	uur
	kkkkrommenaas@outlook.com

DI 7 SEPTEMBER
Sport		Start fietsen
Startplaats:	Kasteelpad	(aan	voetbalveld),	
Schilde	(’s-Gravenwezel),	van	10	tot	11.30	uur
	Parochiale	vrouwenbeweging	
‘s-Gravenwezel,	0494	37	57	46

DI 7 SEPTEMBER
Sport		Start Stappen
Startplaats:	De	Smidse,	Sint	Jobsteenweg	38,	
Schilde	(’s-Gravenwezel),	van	10	tot	12	uur
	Parochiale	vrouwenbeweging	
’s-Gravenwezel,	0494	37	57	46

DI 7 SEPTEMBER
Muziek		Opstanding in de klassieke 
muziek
Werf	44,	Schoolstraat	44,	Schilde,	14.30	uur
	www.ummagumma.be

DI 7 SEPTEMBER
Sociaal		Jaaropening ‘Ken ik u’?
JoS,	Eugeen	Dierckxlaan	24,	Schilde,	16	uur
	markant.schilde.actief@gmail.com

DI 7 SEPTEMBER
Lezing		Het Amerikaanse juridische 
systeem
Werf	44,	Schoolstraat	44,	Schilde,	20	uur
	www.ummagumma.be

DO 9 SEPTEMBER
Voordracht	 ‘Veerkracht’ door 
neuropsycholoog Michael Portzky
Werf	44,	Schoolstraat	44,	Schilde,	14	uur
	03	658	24	38,	
neosschildesgravenwezel@gmail.com,	
www.neosvzw.be/schilde

DO 9 SEPTEMBER
Welzijn		Tai Chi en Qigong
Werf	44,	Schoolstraat	44,	Schilde,	14.30	uur
	www.ummagumma.be
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DO 9 SEPTEMBER
Dansen		Gratis proefles Ballroom & 
Latindance
Werf	44,	Schoolstraat	44,	Schilde,	19	uur
	0478	46	28	67,	info@dansclub2000.be,	
www.dansclub2000.be

DO 9 SEPTEMBER
Voordracht		Omtrent de Trappisten 
van Westmalle en andere …
Werf	44,	Schoolstraat	44,	Schilde,	20	uur
	www.ummagumma.be

MA 13 SEPTEMBER
Welzijn		Start lessenreeks Tai Chi / 
Hun Yuan Chen
Dorpshuis,	Kerkstraat	24,	Schilde	
(’s-Gravenwezel),	van	9	tot	10	uur
	0473	90	00	62,	www.gracia.be

MA 13 SEPTEMBER
Welzijn		Start lessenreeks Qigong
Dorpshuis,	Kerkstraat	24,	Schilde	
(’s-Gravenwezel),	van	10	tot	11	uur
	0473	90	00	62,	www.gracia.be

DI 14 SEPTEMBER
Muziek		Demosessie: Muziek en films 
streamen
Werf	44,	Schoolstraat	44,	Schilde,	14	uur
	www.ummagumma.be

DI 14 EN 28 SEPTEMBER, 12 
EN 26 OKTOBER, 9 EN 23 
NOVEMBER
Creatief		Naaiworkshop
Dorpshuis,	Kerkstraat	24,	Schilde	
(’s-Gravenwezel),	19.30	uur
	Parochiale	vrouwenbeweging	
’s-Gravenwezel,	hendrixrita@yahoo.com

DI 14 SEPTEMBER
Natuur	:	’Vanishing Beauty’ door Dos 
Winkel
Werf	44,	Schoolstraat	44,	Schilde,	20	uur
	www.ummagumma.be

DO 16 SEPTEMBER
Welzijn		Start lessenreeks Tai Chi Wu 
Style 
Dorpshuis,	Kerkstraat	24,	Schilde	
(‘s-Gravenwezel),	van	10	tot	11	uur
	0473	90	00	62,	www.gracia.be

DO 16 SEPTEMBER
Welzijn		Start lessenreeks Tai Chi zwaard
Dorpshuis,	Kerkstraat	24,	Schilde	
(’s-Gravenwezel),	van	11	tot	12	uur
	0473	90	00	62,	www.gracia.be

DO 16 SEPTEMBER
Muziek		Sing along met Yvo en Wim
Werf	44,	Schoolstraat	44,	Schilde,	14.30	uur
	www.ummagumma.be

DO 16 SEPTEMBER
Muziek		Optreden Saudade
Werf	44,	Schoolstraat	44,	Schilde,	20	uur
	www.ummagumma.be

DO 16 SEPTEMBER
Lezing		‘De Vrouw in ons’ door  
dokter Toon Goossens
Dorpshuis,	Kerkstraat	24,	Schilde	
(’s-Gravenwezel),	20	uur
	03	383	39	03,	achiel.ossaer@skynet.be,	
www.davidsfondsschilde.be

ZO 19 SEPTEMBER
Welzijn		Opening troostplek
Geboortebos,	De	Kaak	2,	Schilde	
(‘s-Gravenwezel),	11	uur
	Parochiale	vrouwenbeweging	
’s-Gravenwezel,	03	658	82	82	

MA 20 SEPTEMBER
Erfgoed		Verteldag: cafés van Schilde
Heemhuis	Scilla,	Alfons	Van	den	Sandelaan	
4,	Schilde,	14	uur	en	20	uur
	www.scilla.be

DI 21 SEPTEMBER
Lezing		Eco-deco, ecologisch decoreren
Werf	44,	Schoolstraat	44,	Schilde,	14.30	uur
	www.ummagumma.be

DI 21 SEPTEMBER
Denksport		Herfstquiz
Werf	44,	Schoolstraat	44,	Schilde,	20	uur
	www.ummagumma.be

DO 23 SEPTEMBER
Uitstap		Daguitstap naar Museum 
Voorlinden in Den Haag
Museum	Voorlinden,	Buurtweg	90,	
Wassenaar,	Nederland
	03	658	24	38,	neosschildesgravenwezel	
@gmail.com,	www.neosvzw.be/schilde

DO 23 SEPTEMBER
Erfgoed		Antwerpse stadslegenden
Werf	44,	Schoolstraat	44,	Schilde,	14.30	uur
	www.ummagumma.be

DO 23 SEPTEMBER
Muziek		Intro in Jazz, de heren
Werf	44,	Schoolstraat	44,	Schilde,	18.45	uur
	www.ummagumma.be

DO 23 SEPTEMBER
Cursus		Info/inschrijvingsavond Atelier 
Schilde(rs)hof seizoen 2021-2022
Oranjerie,	De	Pont	45,		Schilde,	20	uur
	ateliers.schildershof@gmail.com

VR 24 SEPTEMBER
Muziek		DAENS, de musical
Pop-up	theater	Studio	100,	
Schoonmansveld	18,	Puurs,	19	uur
	neosschildesgravenwezel@gmail.com,	
www.neosvzw.be/schilde,	inschrijvingen	
afgesloten

DI 28 SEPTEMBER
Voordracht		Duurzame Mode
Werf	44,	Schoolstraat	44,	Schilde,	14.30	uur
	www.ummagumma.be

DI 28 SEPTEMBER
Voordracht		Het Belgische SOLAR team
Werf	44,	Schoolstraat	44,	Schilde,	20	uur
	www.ummagumma.be

WO 29 SEPTEMBER,  
27 OKTOBER, 24 NOVEMBER, 
15 DECEMBER
Workshop		Bloemschikken
Dorpshuis,	Kerkstraat	24,	Schilde	
(’s-Gravenwezel),	19.30	uur
	Parochiale	vrouwenbeweging	
’s-Gravenwezel,	hendrixrita@yahoo.com

DO 30 SEPTEMBER
Erfgoed		Cultuurgeschiedenis: van 
de Spaanse tijd tot de Belgische 
onafhankelijkheid
Werf	44,	Schoolstraat	44,	Schilde,	14.30	uur
	www.ummagumma.be

DO 30 SEPTEMBER  
en DO 28 OKTOBER
Muziek		Jukebox Jo (Joris Van Oekelen)
Werf	44,	Schoolstraat	44,	Schilde,	20	uur
	www.ummagumma.be

MA 4 OKTOBER
Culinair		Kookdemonstratie ‘Allemaal 
fruit’
Dorpshuis,	Kerkstraat	24,	Schilde	
(’s-Gravenwezel),	13	uur
	Parochiale	vrouwenbeweging	
’s-Gravenwezel,	hendrixrita@yahoo.com

MA 4, 11, 18 en 25 OKTOBER
Cursus		Poetinisme, een Russisch 
fenomeen
Werf	44,	Schoolstraat	44,	Schilde,	14	uur
	03	384	10	68,	www.davidsfonds.be
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ZO 3 OKTOBER
Erfgoed		Opendeur museum voor 
heemkunde
Heemhuis	De	Drie	Rozen,	Kerkstraat	41-45,	
Schilde	(’s-Gravenwezel)	van	14	tot	18	uur
	Heemkring	De	Drie	Rozen,	gaston.
dirickx@skynet.be

DI 5 OKTOBER
Muziek		Maurice Ravel door Jan Van 
Gassen
Werf	44,	Schoolstraat	44,	Schilde,	14.30	uur
	www.ummagumma.be

DI 5 OKTOBER
Muziek		Optreden People in Houses
Werf	44,	Schoolstraat	44,	Schilde,	20	uur
	www.ummagumma.be

WO 6 OKTOBER
Voordracht		‘Artificiële intelligentie’ 
door Tom Van de Weghe
Werf	44,	Schoolstraat	44,	Schilde,	14	uur
	03	658	24	38,	
neosschildesgravenwezel@gmail.com,	
www.neosvzw.be/schilde

DO 7, 14, 21 en 28 OKTOBER
Natuur		Natuurwandeling
Startplaats:	heemhuis	De	Drie	Rozen,	
Kerkstraat	41-45,	Schilde	(’s-Gravenwezel),	
13.45	uur
	03	658	87	50,	secretariaat@dedrierozen.be

DO 7 OKTOBER
Voordracht		Gent
Werf	44,	Schoolstraat	44,	Schilde,	14.30	uur
	www.ummagumma.be

DO 7 OKTOBER
Flim		‘De Pygmeeën’ van Kris Garroy
Werf	44,	Schoolstraat	44,	Schilde,	20	uur
	www.ummagumma.be

DI 12 OKTOBER
Voordracht		Consuminderen?
Werf	44,	Schoolstraat	44,	Schilde,	14.30	uur
	www.ummagumma.be

DI 12 OKTOBER
Voordracht		‘Over successierechten’ 
door notaris Lien Boenders
Werf	44,	Schoolstraat,	44,	Schilde,	20	uur
	www.ummagumma.be

DO 14 OKTOBER
Uitstap		Daguitstap Genk met bezoek 
aan Labiomista en Piet Stockmans
Studio	Pieter	Stockmans	–	C-Mine,	Marcel	
Habetslaan	50,	Genk
	03	658	24	38,	
neosschildesgravenwezel@gmail.com,	
www.neosvzw.be/schilde

DO 14 OKTOBER
Voordracht		De kruidenapotheek
Werf	44,	Schoolstraat	44,	Schilde,	13.45	uur
	www.ummagumma.be

DO 14 OKTOBER
Cultuur		Poëzie Herman De Coninck
Werf	44,	Schoolstraat	44,	Schilde,	20	uur
	www.ummagumma.be

ZA 16 OKTOBER
Kids		Zaklampenwandeling voor 
kinderen
Startplaats:	Dorpshuis,	Kerkstraat	24,	
Schilde	(’s-Gravenwezel),	om	18.30	uur
	Gezinsbond	’s-Gravenwezel,	03	658	06	
31,	sieglinde.mertens@gmail.com

MA 18 OKTOBER
Erfgoed		Verteldag: WOII in Schilde
Heemhuis	Scilla,	Alfons	Van	den	Sandelaan	
4,	Schilde,	14	uur	en	20	uur
	www.scilla.be

DI 19 OKTOBER
Voordracht		Antwerpse spreuken en 
gezegden
Werf	44,	Schoolstraat	44,	Schilde,	14.30	uur
	www.ummagumma.be

DI 19 OKTOBER
Welzijn		Bloedinzameling in Schilde
Werf	44,	Schoolstraat	44,	Schilde,	van	17.30	
tot	20.30	uur
	www.rodekruis.be

DI 19 OKTOBER
Muziek		Intro to Jazz, de groepen
Werf	44,	Schoolstraat	44,	Schilde,	18	uur
	www.ummagumma.be

DO 21 OKTOBER
Muziek		Sing along met Yvo en Wim
Werf	44,	Schoolstraat	44,	Schilde,	14.30	uur
	www.ummagumma.be

DO 21 OKTOBER
Muziek		‘Boogie woogie’ door Robert 
Van Yper
Werf	44,	Schoolstraat	44,	Schilde,	19	uur
	www.ummagumma.be

DI 26 OKTOBER
Voordracht		‘Myanmar’, door Gie 
Fiermans
Werf	44,	Schoolstraat	44,	Schilde,	13.30	uur
	www.ummagumma.be

DI 26 OKTOBER
Voordracht		‘Vissen in de Zoo’ door 
Wilfried Van de Elst
Werf	44,	Schoolstraat	44,	Schilde,	20	uur
	www.ummagumma.be

WO 27 OKTOBER
Welzijn		Bloedinzameling in 
’s-Gravenwezel
Dorpshuis,	Kerkstraat	24,	Schilde	
(’s-Gravenwezel),	van	18	tot	20	uur
	www.rodekruis.be

DO 28 OKTOBER
Cultuur		Algemene ledenvergadering 
en kennismakingslunch
Plaats	te	bepalen,	12	uur
	03	658	24	38,	
neosschildesgravenwezel@gmail.com,	
www.neosvzw.be/schilde

DO 28 OKTOBER
Voordracht		De andere Provence
Werf	44,	Schoolstraat	44,	Schilde,	14.30	uur
	www.ummagumma.be

Meer evenementen op www.schilde.be/beleef-schilde en www.werf44.be.

Jouw event in deze kalender?
Organiseer jij een evenement in 
Schilde? Geef het in op  
www.uitdatabank.be, de grootste 
activiteitendatabank in Vlaanderen. 
Het evenement wordt ook 
opgenomen in de kalender op 
www.schilde.be en eventueel in dit 
overzicht. (afsluiting op donderdag 
16 september voor evenementen in 
november en december)
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Enkel op afspraak

Sinds de start van de coronacrisis werken veel van onze gemeentelijke diensten en 
het sociaal huis 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

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	november/december	
2021	moeten	digitaal	toekomen	op	de
dienst	communicatie,	uiterlijk	op	donderdag
16	september	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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Herbert Reyntjens (75), 
één van de 49 vrijwilligers 
uit onze gemeente in het 
vaccinatiecentrum:
“Ik	ben	normaal	gezien	al	vrijwilliger	
bij	Digidak	in	onze	gemeente.	Omwille	
van	het	coronavirus	staat	alles	even	
op	een	laag	pitje.	Daarom	leek	het	mij	
ideaal	om	in	tussentijd	te	komen	helpen	
in	het	vaccinatiecentrum.	Als	steward	
verwelkom	en	begeleid	ik	de	bezoekers	
tot	in	de	wachtzone	voor	vaccinatie.	
Toen	de	ouderen	gevaccineerd	werden,	
hadden	zij	wel	eens	zin	in	een	babbeltje.	
Dat	is	zeker	aangenaam.	Bij	de	jongeren	
gaat	het	allemaal	een	beetje	sneller	
(lacht).	We	krijgen	veel	complimenten	
over	de	goede	werking	en	organisatie.	
Sommigen	beweren	zelfs	dat	het	beter	
is	geregeld	dan	bij	de	verkiezingen	
(lacht).	Vooral	het	enthousiasme	van	de	
mensen	is	opvallend.	Er	zijn	bijvoorbeeld	
mensen	die	bij	hun	tweede	prik	een	pak	
koekjes,	pralines	of	een	kaart	hebben	
meegebracht	om	ons	te	bedanken.”	

Een welgemeende merci aan  
Herbert en alle andere vrij willigers 
van het vaccinatiecentrum!

Tip: 
Wil jij ook graag vrijwilligerswerk doen? 
Check www.schilde.be/vrijwilligerswerk 
of kom op woensdagmiddag langs bij het 
vrijwilligerspunt, Brasschaatsebaan 30, 
Schilde, 0492 25 82 36, vrijwilligers@schilde.be

De zorgverstrekkers zijn 
officieel de helden van 

de coronacrisis. Maar ook de 
vrijwilligers in het vaccinatiecentrum 

mag je daar gerust bij rekenen. 
Petje af voor zij die al sinds februari 

hun vrije tijd opofferen om met 
tomeloze inzet en passie op te 

draven in het vaccinatiecentrum 
Voorkempen.


