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CORONA
MAATREGELEN

Alle activiteiten in deze brochure gaan door  
zoals gepland, steeds onder voorbehoud van  

de geldende coronamaatregelen.

Neem je deel aan één van de activiteiten, hou dan 
strikt rekening met volgende maatregelen:

Blijf thuis als je je ziek voelt

Hou steeds voldoende afstand

Draag een mondmasker

Was of desinfecteer regelmatig je handen

Meer info www.schilde.be/corona 
www.info-coronavirus.be

KLAAR VOOR EEN 
NIEUWE START?
Na een turbulente periode van organiseren, 
annuleren, uittesten en weer bijsturen, staan we 
klaar om jou de volgende maanden een divers, 
spannend, amusant, sportief en ontroerend 
programma aan te bieden! Je kunt in een veilige 
omgeving weer bakken cultuur komen opsnuiven. 
Ons volledige aanbod kun je ook terugvinden op 
www.schilde.be of op de gloednieuwe website 
van Werf 44 www.werf44.be. Maak nu al je 
verlanglijstje op of boek meteen je ticket!

Opening seizoen  p. 4

Podiumaanbod  p. 6

Evenement, expo  p. 15

Seniorenweek   p. 23 

Film    p. 25

Kalender   p. 28

Lessenreeks (sport)  p. 31

Bibliotheek   p. 35 

Cursus, workshop, lezing p. 39

Heerlijk Vinnig 55+  p. 50

Belangrijk!
Check voor de meest actuele informatie steeds onze website www.schilde.be,  

Facebook-pagina www.facebook.com/2970Schilde of ons e-nieuws:  
inschrijven via www.schilde.be/nieuwsbrief

Voor ticketverkoop en inschrijvingen: www.schilde.be/inschrijven  
of aan de kassa van het evenementenloket (Werf 44).



GENIET VAN EEN UITZONDERLIJK  
VRIJETIJDSAANBOD!

In oktober 2021 stapt onze gemeente mee in de 
UiTPAS van Polder tot Kempen. Met een UiTPAS 
worden vrijetijdsactiviteiten nog leuker, want je 
spaart punten die je kunt omruilen tegen voordelen. 

Je kunt je UiTPAS gebruiken bij allerlei activiteiten 
in onze gemeente maar ook in Brasschaat, Brecht, 
Essen, Kalmthout, Schoten, Stabroek en Wuustwezel. 
Denk maar aan een zwembeurt, sportkamp, 
jeugdactiviteit, concert, theatervoorstelling of een 
bezoekje aan de bib. 

Wat is UiTPAS?
UiTPAS is een spaarkaart. Telkens je deelneemt aan 
een UiTactiviteit, spaar je punten. UiTPAS is ook een 
voordeelkaart waarmee je punten kunt inruilen 
voor extra voordelen, zoals gadgets, kortingen, 
of gratis tickets. Je kunt de UiTPAS gebruiken in je 
eigen gemeente en ook in de meer dan 65 andere 
UiTPASsteden en gemeenten. 

Waar koop ik een UiTPAS? 
Je kunt een UiTPAS kopen vanaf oktober bij het 
evenementenloket of het sociaal huis en je betaalt 
5 euro. Je krijgt bij aankoop in ruil een aantal 

welkomstvoordelen en drie punten op je UiTPAS. 
Welke voordelen dit zijn, krijg je later nog te horen. 

Ook voor kinderen en jongeren
UiTPAS is er voor jong en oud! Ben je jonger dan 18 
jaar, dan betaal je 2 euro in plaats van 5 euro voor 
je UiTPAS.

Kansentarief geldig in de volledige regio 
Als je in één van de deelnemende gemeenten 
woont en je hebt recht op een verhoogde 
tegemoetkoming of je bent in schuldbemiddeling, 
dan krijg je met je UiTPAS 80% korting bij deelname 
aan UiTPASactiviteiten. Je betaalt in dit geval 1 euro 
voor je UiTPAS.

Waarom zou ik een UiTPAS kopen? 
Met de UiTPAS geniet je als inwoner van onze 
gemeente nog meer van cultuur, sport en vrije tijd. 
Via de gemeentelijke kanalen kom je de komende 
maanden meer te weten over de UiTPAS Van Polder 
tot Kempen.

	  www.schilde.be/uitpas - www.uitpas.be - 

www.uitinvlaanderen.be



NIEUW CULTUREEL SEIZOEN 
UIT DE STARTBLOKKEN!

Na een bijzonder lange periode zonder culturele activiteiten is 
het tijd om de deuren van Werf 44 wagenwijd open te gooien. 
Gemeente Schilde en Werf 44 popelen om het publiek weer te 
ontvangen in het gemeenschapscentrum. En hoe kan dat beter  

dan met een spetterende seizoensopening?

Op zaterdag 25 september verbazen we 
eerst de kinderen met een vrolijk spektakel. 
Tussen 14 en 17 uur wordt de grote zaal 
omgetoverd tot het speelterrein van Atelier 
Amadeo. Hun interactieve speelinstallatie 
‘Eiland Amadeo’ nodigt uit om heerlijk 
mee te bricoleren. Zo kunnen de kinderen 
bouwen aan een 3D-bouwwerk of tekenen 
met behulp van een vlakke blokkendoos. 
Daarnaast brengt Atelier Amadeo twee 
grote instrumenten uit het Imaginarium van 
Amadeo mee. Alles wordt begeleid door 
mensen die van wanten weten!

Muzikale intermezzo’s komen van de 
mannen van Trashbeatz. Zij toveren afval 
om tot knotsgekke muziekinstrumenten 
en halen er aanstekelijke deuntjes uit. De 
gemaskerde wezens toveren de gekste 
dingen uit hun vuilbak. Het publiek wordt 
ten volle in het spektakel betrokken. Van 
een levend drumstel uit verpakkingen 
tot een swingende xylofoon van 
shampooflesjes, alles kan!

Zaterdagavond is het dan de beurt aan de 
meest beroemde crooner van Vlaanderen: 
Paul Michiels. Deze man behoeft geen uitleg. 
Dit icoon uit de Vlaamse pop ge schiedenis 
is al decennialang bezig en werd al 
verschillende keren opgenomen in de Radio 
2 Eregalerij. Ten tijde van Soul sister had hij 
samen met Jan Leyers de internationale hit 
‘The Way To Your Heart’. Deze opener van het 
culturele seizoen vindt zonder twijfel de weg 
naar de harten van alle Schildenaren!

Speelnamiddag met Atelier Amadeo en 
Trashbeatz (5-12 jaar)

	  Zaterdag 25 september van 14 tot 17 uur

	  Werf 44 (grote zaal), Schoolstraat 44, 
Schilde

	  www.schilde.be/inschrijven

	  5 euro

Paul Michiels & Band

	  Zaterdag 25 september om 20 uur

	  Werf 44 (grote zaal), Schoolstraat 44, 
Schilde

	  www.schilde.be/inschrijven

	  20 euro



VERENIGINGEN EN  
NIEUWE INWONERS OP  

DE RODE LOPER
Op zondag 26 september wordt Werf 44 omgetoverd tot hét kruispunt van alle 
verenigingen uit Schilde. Tijdens deze verenigingendag doen verenigingen hun 

werking uit de doeken met workshops, demonstraties, infosessies, infostandjes… 
Zeker de moeite waard voor wie na het lange stilzitten zin heeft in een nieuwe 

hobby. Ook mensen die graag een workshop of een demonstratie willen bijwonen 
zijn van harte welkom. 

Voor de kleine honger en de grote dorst worden 
kraampjes voorzien op het plein naast Werf 44.  
Kinderen kunnen hun hart ophalen op het 
springkasteel. Het belooft een hoogdag te worden 
voor het verenigingsleven in Schilde!

De verenigingendag is ook dé uitgelezen kans 
voor nieuwe inwoners om het verenigingsleven 
in Schilde beter te leren kennen. Iedereen die 
na augustus 2019 in de gemeente is komen 
wonen, nodigen we dan ook van harte uit op het 
onthaalmoment voor nieuwe inwoners bij een 
hapje en een drankje. Je ontmoet de burgemeester 
en de schepenen op een informele manier en je 

kunt ook genieten van een busrit of fietstocht langs 
mooie, bijzondere plekken in de omgeving. Je bent 
tijdig terug om langs de gezellige standjes van de 
verenigingen te struinen.

Onthaalmoment nieuwe inwoners 

	  Zondag 26 september om 12 uur

	  Werf 44, Schoolstraat 44, Schilde

	  www.schilde.be/onthaalmoment

Verenigingendag

	  Zondag 26 september van 15 tot 18 uur

	  Werf 44, Schoolstraat 44, Schilde



KACPER NOWAK
Aperitiefconcert op locatie

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 prijzen 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. Corona 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-in-openlucht en geniet daarna nog  
van de Open Monumentendag. Meer hierover op 
pagina 16.

ZONDAG 12 SEPTEMBER 

	  11 uur

	  Sluis op antitankgracht ter hoogte  

van Sint Jobsteenweg

	  evenementenloket, 03 380 16 83,  

www.schilde.be/inschrijven

	  5 euro

PODIUM- 
AANBOD
WERF 44
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PAUL MICHIELS  
& BAND
Seizoensopener

Paul Michiels behoeft geen uitleg. Dit icoon uit onze 
Vlaamse popgeschiedenis is immers al decennialang 
bezig en werd al verschillende keren opgenomen in 
de Radio 2 Eregalerij. 

Na meer dan een jaar stilte in de zalen van Werf 
44 is het tijd voor een spetterend feest en wie 
is daarvoor beter geschikt dan de koning van de 
Vlaamse popwereld? Ten tijde van Soulsister had  
hij samen met Jan Leyers de internationale hit  
‘The Way To Your Heart’. Deze opener van het 
culturele seizoen vindt zonder twijfel de weg naar 
de harten van alle Schildenaren!

ZATERDAG 25 SEPTEMBER

	  20 uur

	  Werf 44 (grote zaal), Schoolstraat 44, Schilde

	  evenementenloket, 03 380 16 83,  

www.schilde.be/inschrijven

	  20 euro

TRASHBEATZ & 
ATELIER AMADEO
Speel en concertnamiddag 
(512 jaar)

Tijdens de opening van het cultureel seizoen 
kunnen we onze jeugd natuurlijk niet vergeten.  
Het concept komt op het volgende neer: spelen  
dat de stukken ervan af vliegen. Die stukken mogen 
we letterlijk nemen want zowel Trashbeatz als 
Atelier Amadeo zijn gespecialiseerd in, euhm… 
zelfgemaakte dingen!

Atelier Amadeo komt de namiddag vullen 
met hun ‘Eiland Amadeo’. Het is een inter-
actieve speelinstallatie waarin kinderen op 
ontdekking kunnen gaan. Ze willen ouders 
en kinderen prikkelen en beroep doen op 
hun inlevingsvermogen en creativiteit. Deze 
speelinstallatie bestaat uit Maderas (een 
bouw systeem met plankjes waarmee je een 
3D-bouwwerk kunt maken) en Vormidable (een 
vlakke blokkendoos waarmee je prachtig kunt 
tekenen). Daarnaast brengen ze twee grote 
instrumenten uit het Imaginarium van Amadeo 
mee. Alles wordt begeleid door mensen die van 
wanten weten.

Muzikale intermezzo’s komen van de mannen van 
Trashbeatz. Zij toveren afval om tot knotsgekke 
muziekinstrumenten en halen er aanstekelijke 
deuntjes uit. De gemaskerde wezens toveren de 
gekste dingen uit hun vuilbak. Het publiek wordt 
ten volle in het spektakel betrokken. Van een 
levend drumstel tot een swingende xylofoon,  
alles kan! 

ZATERDAG 25 SEPTEMBER

	  14 tot 17 uur

	  Werf 44 (grote zaal), Schoolstraat 44, Schilde

	  evenementenloket, 03 380 16 83,  

www.schilde.be/inschrijven

	  5 euro
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WINTERTULPEN
Toneel met Marleen Merckx

Steph Goossens bewerkte het ontroerende boek 
‘Chemo’ van Christine Lafaille tot een boeiende en 
aangrijpende monoloog die vertolkt wordt door 
Marleen Merckx.

‘Wintertulpen’ neemt je mee in de gevoelswereld 
van een vrouw die verneemt dat ze borstkanker 
heeft. Op een heel gewone en soms zelfs grappige 
manier vertelt ze over het mentale en fysieke proces 
dat je doorloopt wanneer je deze ziekte hebt.

Deze prachtige monoloog laat niemand onberoerd.

Deze toneelvoorstelling kadert in de  
internationale maand tegen borstkanker.

VRIJDAG 1 OKTOBER

	  20 uur

	  Werf 44 (grote zaal), Schoolstraat 44, Schilde

	  evenementenloket, 03 380 16 83, 

evenementen@schilde.be

	  www.schilde.be/inschrijven

	 8 euro

AVANESYAN TRIO
Zondagconcert

Dit Armeens-Belgisch trio is geworteld in het 
Belgian National Orchestra en is graag gezien bij 
Klara. Hun eeuwenoude instrumenten zullen de 
Sint-Catharinakerk tot in de nok vullen met een 
zorgvuldig gekozen programma. Liefhebbers van 
klassieke kamermuziek zullen hier zeker hun gading 
vinden. Beloofd! Het trio rond de cellist Sevak 
Avanesyan mag met recht en rede tot het kruim 
van de Belgische kamermuziek gerekend worden. 
Samen met zijn broer, de violist Hrachya Avanesyan, 
en pianist Julien Libeer speelt Sevak een klassiek 
programma van 18e en 19e eeuwse componisten. 
Alle drie de muzikanten zijn verbonden aan het 
Belgian National Orchestra en worden internationaal 
erg gewaardeerd. Bijzonder detail: zowel Sevak 
als Hrachya zullen spelen op bijzonder zeldzame 
instrumenten. De cello van Sevak, ook wel ‘The 
King’ genaamd, is de oudst bekende cello die door 
Mateo Gofriller in 1689 werd gebouwd. Violist 
Hrachya speelt dan weer op een Stradivarius uit 
1717. Met andere woorden: een niet te missen 
concert!

ZONDAG 10 OKTOBER

	  15 tot 16.30 uur

	  Sint-Catharinakerk, Kerkstraat 31,  

Schilde (‘s-Gravenwezel)

	  evenementenloket, 03 380 16 83,  

www.schilde.be/inschrijven

	  15 euro

8

VRIJETIJD
SBRO

CH
U

RE
PO

D
IU

M
A

A
N

BO
D

 W
ERF 44



MIJN BRILJANTE 
SCHEIDING

Toneel

‘Mijn Briljante Scheiding’ is een... nu ja, 
briljante monoloog van Annemarie Picard. 
Het personage Angèle, verwikkeld in een 

lang aanslepende echtscheiding, doet haar 
verhaal op een eerlijke, confronterende, 

soms pijnlijke manier, maar met veel 
amusante anekdotes. Het stuk springt van 

het tragische naar het komische in één 
oogopslag. Om te lachen ‘door uw tranen 
heen’. Grappig, intelligent en vol emoties. 

Een heerlijke avond gegarandeerd.

VRIJDAG 15 OKTOBER

	 19.30 tot 21.30 uur

	  Werf 44 (grote zaal), Schoolstraat 44, 

Schilde

	  evenementenloket, 03 380 16 83, 

evenementen@schilde.be

	 www.schilde.be/inschrijven

	 8 euro

LEZING ‘DE BE
DREIGDE VRIJHEID’
door Johan Op de Beeck

Je hoorde wellicht al van de Klara-podcasts over 
Leopold II, Lodewijk XIV of Napoleon? Wel, dan 
ken je Johan Op de Beeck al een beetje. Deze 
auteur en voormalig vrt-journalist heeft zich 
na vele jaren in de media op het schrijven van 
historische monografieën toegelegd. Begin dit jaar 
was hij de uitverkoren journalist die Barack Obama 
interviewde.

Voor zijn lezing baseert Op de Beeck zich op zijn 
boek ‘De Bedreigde Vrijheid’. De vrijheid van 
meningsuiting is één van de pijlers van onze 
westerse democratieën. Sinds de Verlichting leeft 
dit idee naast een andere belangrijke vrijheid: 
godsdienstvrijheid. In ons land lijken deze vrijheden 
elkaar steeds vaker te beknotten. Johan Op de 
Beeck doet in zijn lezing de vrije meningsuiting uit 
de doeken en vraagt zich af of deze in gevaar is.

WOENSDAG 20 OKTOBER

	 20 tot 21.30 uur

	  Werf 44 (grote zaal), Schoolstraat 44, Schilde

	  evenementenloket, 03 380 16 83,  

www.schilde.be/inschrijven

	  5 euro
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MISS WIFI  
& KOEBREV  
EXPERIMENTEREN
(49 jaar)

Miss Wifi heeft het plan opgevat om de eerste 
vrouw te zijn die naar de maan reist. Alle experi-
menten draaien daarrond. Is het mogelijk om naar 
de maan te reizen? Kunnen we daar duurzaam 
wonen? Groenten kweken? Vuur maken? De weten-
schapper Koebrev wil haar helpen, maar wordt ook 
hopeloos verliefd op haar. Slagen ze erin hun doel 
te bereiken?

Voor een uurtje mogen we toekijken naar de testen, 
onderzoeken en experimenten waarbij de vier 
elementen aan bod komen: aarde, water, vuur en 
lucht. 

Na talloze herprogrammaties vanwege corona 
komen acteurs Danny en Machteld Timmermans 
eindelijk in Werf 44 langs met deze boeiende 
kindervoorstelling. Voor de mama’s en papa’s die 
zich graag eens in nostalgie wentelen: deze acteurs 
speelden ook de rollen van Tom en Ellen in de 
bekende jeugdserie W817!

WOENSDAG 27 OKTOBER 

	 15 uur

	  Werf 44 (grote zaal), Schoolstraat 44, Schilde

	  www.schilde.be/inschrijven 

	 5 euro

HET UUR BLAUW
Johan Terryn

Johan Terryn verloor zijn vader midden in de 
eerste lockdown. Rouwen en verdriet delen 
werden sterk beperkt door de omstandigheden. 
Hij gebruikte dan maar zijn column op Radio 1 om 
zijn rouwboodschap de wereld in te sturen. Veel 
luisteraars voelden zich geraakt en vertelden hem 
spontaan hun eigen verhaal over het gebrek aan 
nabijheid bij het afscheid. 

Met twaalf luisteraars ging Terryn verder in gesprek, 
tijdens een wandeling die begon in het pikkedonker 
en eindigde bij zonsopgang. In de solovoorstelling 
‘Het Uur Blauw’ verweeft Johan Terryn deze per-
soon lijke verhalen tot een aangrijpende voorstelling. 
Op de scène zien we de tafels gedekt staan en 
de koffie doorlopen. Alles staat te wachten op 
vrienden, familie en kennissen. Die rol wordt nu 
door het publiek ingevuld. Johan Terryn toont zo 
op treffende wijze welke rol theater kan spelen in 
emotioneel harde tijden.

ZATERDAG 6 NOVEMBER

	 20 uur

	 Werf 44 (grote zaal), Schoolstraat 44, Schilde

	  www.schilde.be/inschrijven 

	  15 euro
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EINDEJAARS
CONFERENCE MET 
BERT GABRIËLS
Hij had er graag een traditie van gemaakt, maar 
daar stak het virus een stokje voor. 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 één gezien hebben. Dat spreekt voor zich 
want de afgelopen jaren waren dan ook jaren zoals 
we ze nog nooit meegemaakt hebben. Het wordt 
een show over ons. Over wat we hebben bijgeleerd 
en over wat we willen vergeten. En daar willen we 
graag eens goed mee kunnen lachen.

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

DONDERDAG 2 DECEMBER

	  20 uur

	  Werf 44 (grote zaal), Schoolstraat 44, Schilde

	  www.schilde.be/inschrijven

	  20 euro

KEIKO SHICHIJO
Aperitiefconcert

Pianist & fortepianist Keiko Shichijo is een 
bijzondere dame in zowel de klassieke als de 
nieuwe muziekwereld. Haar traditionele Japanse 
gevoeligheden in combinatie met haar kennis van 
de Europese historische uitvoeringspraktijk vormen 
haar unieke visie, wat tot uiting komt in haar gevoel 
voor de muziek, de instrumenten en het verhaal 
erachter.

Centraal in het programma staat de Hongaar 
György Kurtág, geboren in 1926. Hij geldt als een 
van de eigenaardigste componisten uit de 20e 
eeuw. Zijn oeuvre is niet erg omvangrijk, maar het 
staat bekend om zijn uitgesproken kernachtigheid. 
Shichijo plaatst het werk van Kurtág naast dat van 
die andere uitzonderlijke eenling: Johann Sebastian 
Bach. Deze laatste behoeft geen verdere uitleg. 
Bach versus Kurtág. Pure schoonheid op fortepiano.
Keiko Shichijo heeft haar roots in Japan en woont al 
meer dan tien jaar in Nederland. Ze is internationaal 
gewaardeerd om zowel haar solowerk als 
kamermuziek. Ze won reeds verschillende 
internationale wedstrijden.

ZONDAG 12 DECEMBER

	  11 uur

	  Werf 44 (auditorium), Schoolstraat 44, Schilde

	  evenementenloket, 03 380 16 83, 

evenementen@schilde.be

	  www.schilde.be/inschrijven

	  15 euro
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WOENSDAG 26 JANUARI 

Piet Van Dycke ‘On/Off’  Betoveren
de jeugd voorstelling (412 jaar)

Drie mannen, één kapotte lamp – ‘On/Off’ is een 
woordeloze voorstelling die speelt met je verwachting. 
Drie mannen proberen elkaar af te troeven, klooien en 
klieren en zoeken elkaars grens op. De competitiedrang 
creëert een onrustig gevoel. Hoe ver zullen ze gaan?

ZATERDAG 26 MAART

Theatersolo Kamagurka 
‘De Grenzen Van De Ernst’

Er wordt vaak gesteld dat er grenzen zijn aan wat grappig 
is. Maar zijn er ook grenzen aan de ernst? Het is op die 
vraag dat grootmeester van het Belgische absurdisme 
Kamagurka graag een soort van antwoord wil geven. 
Word je er wijzer van? Waarschijnlijk niet. Maar dat het 
buitengewoon grappig is, staat vast.

ZONDAG 13 MAART

Aperitiefconcert Duo Balder Dendievel

Nog geen twintig is hij, hoboist Balder Dendievel, en toch 
maakt hij al enkele jaren furore in de Belgische klassieke 
muziekwereld. 

WOENSDAG 23 FEBRUARI

Jeugdtheater bOOM (39 jaar)

Zonder woorden, maar visueel erg sterk, met een knappe 
‘boom’-constructie, muziek en een tikje acrobatie brengt 
‘Compagnie Quand je serai grand(e)’ het levensverhaal 
van de boom op de scène. Poëtisch en trefzeker.

	 14.30 uur

	  Werf 44 (grote 

zaal), Schoolstraat 

44, Schilde

	  www.schilde.be/

inschrijven

	  5 euro

	 20 uur

   Werf 44 (grote 

zaal), Schoolstraat 

44, Schilde

	  www.schilde.be/

inschrijven

	 20 euro

	 11 uur

   Werf 44 

(auditorium), 

Schoolstraat 44, 

Schilde

	  www.schilde.be/

inschrijven

	 15 euro

	 15 uur

	  Werf 44 (grote 

zaal), Schoolstraat 

44, Schilde

	  www.schilde.be/

inschrijven

	  5 euro

NOG MEER TOPOPTREDENS IN 2022
Koop nu al je tickets!
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ZATERDAG 23 APRIL

Muziektheater ‘Ik Ben De Walvis’ 
Wim Opbrouck en gezelschap

Rasacteur en tv-figuur Wim Opbrouck pakt uit met wat 
misschien zijn eerlijkste zaalvoorstelling is. ‘Ik Ben De 
Walvis’ is een moderne parabel over het onbereikbare, 
maar vooral een alibi om te blijven zingen, te blijven 
dansen, te blijven musiceren en te blijven spelen om niet 
te verdwalen.

ZONDAG 8 MEI

Wandelvoorstelling ‘Fwiet! Fwiet!’ 
Begijn Le Bleu

Begijn Le Bleu ken je waarschijnlijk wel van zijn tv-
optredens in onder andere ‘Foute Vrienden’, maar als 
comedian heeft hij een carrière van reeds twintig jaar 
achter de rug. Naast het podium is hij bovendien een 
fervent ‘vogelaar’. Van het soort met verrekijker en 
veldgids, wel te verstaan. 

DONDERDAG 26 MEI

Theatervoorstelling ‘Who’s Afraid Of 
Virginia Woolf?’

‘Who’s afraid of Virginia Woolf?’ stond in de zomer van 
2019 op Theater Aan Zee, waar de voorstelling met de 
jongerenjuryprijs aan de haal ging én een eervolle ver-
melding van de TAZ-jury in ontvangst mocht nemen voor 
‘zoveel durf en acteervermogen’. Met andere woorden: 
van deze spelers zul je in de toekomst nog vaak horen.

ZONDAG 29 MEI

Aperitiefconcert Ensemble Tempus

Dit Brussels kwartet is samengesteld uit topmuzikanten 
van over de hele wereld. Wat hen verbindt, is de taal van 
de muziek en meer bepaald die van de barokke kamer-
muziek. Deze taal wordt gesproken doorheen de tijden en 
over de grenzen van continenten heen. Ensemble Tempus 
spreekt ze als geen ander.

ZATERDAG 11 JUNI

Theatervoorstelling Weird Tales

Het jonge theatergezelschap KRAPP liet zich voor deze 
voorstelling – toepasselijk – inspireren door een wereld-
catastrofe: de uitbarsting van de vulkaan Tambora in 1815. 
De vulkaan zal er niet om gemaald hebben, maar de 
uitbarsting gaf aanleiding tot het ontstaan van figuren als 
het monster van Frankenstein en de vampier. Meesterlijk 
op de planken gezet door deze gelauwerde spelers.

	 20 uur

   Werf 44 (grote 

zaal), Schoolstraat 

44, Schilde

	  www.schilde.be/

inschrijven

	 20 euro

	 15 uur

   Oranjerie, De Pont 

45 Schilde

	  www.schilde.be/

inschrijven

	 15 euro

	 20 uur

   Werf 44 (grote 

zaal), Schoolstraat 

44, Schilde

	  www.schilde.be/

inschrijven

	 15 euro

	 11 uur

   Werf 44 

(auditorium), 

Schoolstraat 44, 

Schilde

	  www.schilde.be/

inschrijven

	 15 euro

		 20 uur

		 	Werf 44 (grote 

zaal),  

Schoolstraat 44, 

Schilde

		 	www.schilde.be/

inschrijven

		 15 euro
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HEB JE HEM  
AL GEZIEN? 
Sinds juni werd naast een nieuwe gemeentelijke website ook  
werk gemaakt van een gloednieuwe website voor Werf 44.

De nieuwe website herbergt alles wat onder het dak van Werf 44 gebeurt: podium-
programmatie en tickets, zalenverhuur, muziekacademie en brasserie. Wil je een voorstelling 
of concert meepikken? Of ben je op zoek naar de geschikte ruimte voor je evenement of 
workshop? Kijk dan zeker eens op www.werf44.be.

Programma Werf 44 – najaar 2021
Na meer dan een jaar is het hoog tijd om de 
coronaspoken uit de zalen van Werf 44 te ver jagen. 
Er werd dan ook stevig ingezet op een breed en 
kwaliteitsvol programma naar ieders goesting. Fan 
van comedy? Klassieke muziek? Boeiende lezingen 
of ontroerend toneel? Werf 44 heeft het dit seizoen 
in de aanbieding. Dat gebeurt niet alleen binnen 
de muren van het gemeenschapscentrum, maar 
ook op de schitterende openluchtlocaties die de 
gemeente rijk is.
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FOTOTENTOON
STELLING 
Borstkanker

In Werf 44 loopt gedurende de hele maand oktober 
een fototentoonstelling over borsten en borstkanker.
Fotografe Inge Nijs doet een oproep naar alle 
vrouwen uit Schilde om hun borsten te laten foto-
graferen. Zij zal dit puur, natuurlijk en esthetisch 
aanpakken zodat het resultaat een mooie kunst-
tentoonstelling zal worden. Alle informatie die 
er voorhanden is over screening, zelfonderzoek 
en meer wordt door Think Pink tussen de foto’s 
geweven tot een mooi geheel. Interesse om 
anoniem te poseren? Neem een kijkje op  
https://calendly.com/zoemin-fotografie/laat-naar-
je-borsten-kijken of neem contact met Inge Nijs op 
0479 56 87 79 of via info@zoemin.be.

Met dank aan onze inwoners, Think Pink en 
fotografe Inge Nijs. 

Oktober

	  Werf 44, Schoolstraat 44, Schilde

Fototentoonstelling in het kader van de 
internationale maand tegen borstkanker.

EVENE-
MENTEN 
EN EXPO

VR
IJE

TI
JD

SB
RO

CH
U

RE

15

EV
EN

EM
EN

TE
N

 E
N

 E
XP

O



OPEN MONUMENTENDAG 
Ontdek de rijke geschiedenis van onze kroegen en caféspelen

Gemeente Schilde zet in op erfgoed en dat doen we 
samen met de werkgroep erfgoed, Heemkundige 
Kring Scilla en heemkring De Drie Rozen. We 
hebben dan ook een rijke geschiedenis. ‘De 
Nacht’, het voorziene thema van Erfgoeddag 2020, 
wordt in 2021 hernomen, maar dan voor Open 
Monumentendag. Geniet van de oude caféspelen 
en ga mee op kroegentocht.

Tentoonstelling caféspelen
Van vrijdag 10 tot zondag 12 september zorgen 
we in en rond het heemhuis van Scilla voor een 
natje en een droogje in een aangepast decor, met 
oude caféspelen om te bewonderen of zelf te 
spelen. Kom kegelen, vogelpikken, shotterkassen 
of biljarten. Bewonder ook de voorlopers van de 
flipperkasten of waag je kans op de éénarmige 
bandiet. Wil je komen kaarten of paapgooien? 
Ook dat kan. Voor de kinderen is er een aparte 
speelzone voorzien.

	  Heemhuis Scilla,  
Alfons Van den Sandelaan 4, Schilde

	  vrijdag 10 september van 18 tot 23 uur 
zaterdag 11 september van 14 tot 23 uur 
zondag 12 september van 10 tot 19 uur

Kroegentocht
Vanaf het heemhuis is een lusvormige wandeling 
uitgestippeld langs cafés van vandaag en gisteren. 
De wandeling kun je makkelijk individueel of in 
kleine groepjes maken. De route met duiding 
is verkrijgbaar in een gratis brochure of kun je 
downloaden via een app. Mits voorinschrijving kun 
je de kroegentocht op zondag ook volgen onder 
begeleiding van een gids. Maximum 20 deelnemers 
per groep. Gratis deelname. Vertrek om 10.30 
uur, 11.30 uur, 12.30 uur, 13.30 uur of 14.30 uur. 
Na de wandeling op zondag kun je nog heerlijk 
nagenieten met een drankje en smoutebollen. 
Inschrijven via www.schilde.be/inschrijven.

Verteldag
Omdat tijdens de kroegentocht niet alles over de 
cafés verteld kan worden, organiseert Heemkundige 
Kring Scilla nog een extra verteldag in het heemhuis 
op maandag 20 september om 14 uur en om 
20 uur. Hier kom je alles te weten over de cafés 
die nog niet aan bod kwamen en weten ze je 
nog enkele leuke anekdotes te vertellen. Geen 
voorinschrijvingen. Inkom gratis voor leden. Niet-
leden betalen 1 euro.

	  Dienst cultuur, 03 380 16 37,  
cultuur@schilde.be 

  Open 
Monumentendag

Zondag 
12 sept. 2021

openmonumentendag.be
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volg ons op    en     #OMD2021

Monumentendag

volg ons op  

Monumentendag

openmonumentendag.be

MonumentendagMonumentendagMonumentendagMonumentendagMonumentendag
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CULTURELE 
MAAND 2021
Artistiek en cultureel talent. Ze verdienen ook jouw aandacht. Daarom 
krijg je dit jaar opnieuw een culturele maand aangeboden. Hiermee 
geeft gemeente Schilde aan alle kunstzinnigen de kans om met hun 
talent en hun werk naar buiten te komen. Dit jaar kadert de Culturele 
Maand binnen de opening van het culturele seizoen 2021-2022.

Beeldende kunst in het museum  

én in het straatbeeld
Beeldende kunstenaars stellen hun werken 
tentoon in het Museum Albert Van Dyck 
en ook in de etalages van de plaatselijke 
middenstand.

	  Dienst cultuur,  
Brasschaatsebaan 30, Schilde,  
03 380 16 37, cultuur@schilde.be

Mochten de coronamaatregelen versoepelen 
waardoor musea terug vrij te bezoeken zijn, 
dan gelden volgende openingsuren: dinsdag 
tot vrijdag van 10 tot 12 uur en van 13.30 tot 
16 uur, zaterdag en zondag van 13 tot 17 uur.

Expo ‘Culturele Maand’ in het 

Museum Albert Van Dyck
van 25 september  

tot en met 31 oktober

Reserveer je bezoek op 

www.schilde.be/afspraak-museum 
of via 03 380 16 37.  

Op maandag is het museum gesloten.
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TROPICAL WILLIAM 
DAGDISCO
in het eerste Warme 
Williamhuis in België

Omdat het tijd is om elkaar weer te ontmoeten  
en te feesten. 

Line up:
• DJ r0qu3t
• Kneiz
• PetitMaurice
• Geheimzinnig Soundsystem

ZATERDAG 18 SEPTEMBER 2021 

	  14 tot 24 uur

	  Lodewijk De Vochtplein

	  warmewilliam@schilde.be en de Facebook-

pagina van Warme William

	  gratis

SPRING EENS 
BINNEN IN HET 

WARME  
WILLIAMHUIS
Het Warme Williamhuis is een veilige 

plaats waar jongeren van 12 tot 26 jaar 
terecht kunnen voor een babbel. Want 
een Warme William is iemand die écht 
naar je luistert, iemand die je uitnodigt 

om te vertellen wat er scheelt.

Iedereen zit wel eens wat minder 
goed in zijn vel en dan is het fijn dat er 
iemand voor jou klaarstaat. Een persoon 

die je kunt vertrouwen en waarop je 
kunt bouwen. Dus kom je graag even 

langs om wat te ontspannen? Ontmoet 
je graag eens andere mensen of wil 

je gewoon iets kwijt? Spring dan zeker 
even binnen in het Warme Williamhuis!

Kom gerust eens langs
Het Warme Williamhuis is het blauwe 
huis op het Lodewijk De Vochtplein 
in ’s-Gravenwezel. Je bent er elke 

woensdagnamiddag welkom van 12 tot 
16 uur én op afspraak. 

Neem contact op via  
warmewilliam@schilde.be 
of via Facebook Messenger 

www.facebook.com/
WarmeWilliamHuis-103948131498830
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SINTERKLAASFEEST SENIOREN
in samenwerking met de gemeentelijke seniorenraad

Kom mee genieten van een heerlijk driegangenmenu en leuke 
animatie. Ook de Sint en zijn pieten komen op bezoek.

MAANDAG 29 EN DINSDAG 30 NOVEMBER

	 13 uur

	  Werf 44, Schoolstraat 44, Schilde

DONDERDAG 2 DECEMBER

	 13 uur

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

	  03 380 07 47, senioren@schilde.be

	  13 euro voor inwoners 

16 euro voor niet-inwoners

KUNSTWERFT
Jongerenwerking Werf 44

In het seizoen 2021-2022 start in Werf 44 de jongerenwerking 
Kunstwerft. Jongeren tussen 16 en 26 kunnen zelf bepalen wat er 
in Werf 44 geprogrammeerd wordt en leren zo al doende bij over 
podiumevents, funding en communicatiecampagnes. Vrijheid is 
hierbij het sleutelwoord. Inhoud van het programma, vormgeving en 
communicatie is volledig te bepalen door de jongeren van Kunstwerft.

Het weekend van 12 en 13 februari staat alvast helemaal in het teken van Kunstwerft. Concerten, 
dj-sets, slam poetry, performance… Het kan allemaal. Bovendien wordt alles ondersteund door de 
medewerkers van de diensten jeugd en cultuur.

Ben je dus tussen 16 en 26 jaar en heb je zin om zeggenschap te hebben in Werf 44? Heb je talent 
voor het organiseren en op punt zetten van events, voorstellingen, concerten of tentoonstellingen? 
Voeg je dan snel bij het Kunstwerft-team. Meer info via cultuur@schilde.be.
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MUSEUM  
ALBERT VAN DYCK
Een nieuwe look voor het museum 

In 2022 staan er een aantal drastische 
veranderingen op het programma voor 
het Museum Albert Van Dyck. Er werd 
niet alleen een nieuw logo ontworpen, 
er zullen ook nieuwe folders opgemaakt 
worden. Digitaal gaat het museum ook 
vooruit. Zo zal er online een virtuele toer 
ter beschikking zijn waarmee je de vaste 
collectie van achter je scherm kunt bekijken. 
Verder komt er een museumspel voor 
kinderen van 6 tot en met 12 jaar en wordt 
er een nieuwe opstelling voorzien om de 
bezoeker beter te kunnen informeren.

Wie was kunstenaar Albert Van Dyck?
Kunstschilder Albert Van Dyck was één van 
de vaandeldragers van het animisme. De 
prachtige landschappen van onze gemeente 
inspireerden hem meer dan 20 jaar lang. 
Schilde heeft 298 werken van Van Dyck in 
bruikleen van de Vlaamse Gemeenschap. 

Van Dyck is in 1902 geboren in Turnhout 
en verhuisde naar onze gemeente in 1931. 
Toen Van Dyck begon als kunstenaar, was 
het expressionisme de gezaghebbende 
kunststroming in de Vlaamse kunstwereld. 
Als animist reageerde hij hierop. Hij richtte 
zich meer op het introspectieve. Albert Van 
Dyck evolueerde naar een zuiver picturale 
schilderkunst, waarbij hij vooral aandacht 
schonk aan het kind en aan het schrale 
Kempische landschap, in het bijzonder de 
omgeving van Schilde waar hij verbleef tot 
hij stierf in 1951.

	  Dienst cultuur, 03 380 16 37,  
cultuur@schilde.be

Openingsuren
Enkel open op afspraak via  

03 380 16 37 of online reservatie op 
www.schilde.be/afspraak-museum

Als er tegen eind september andere 
maatregelen gelden waardoor 

musea terug vrij te bezoeken zijn 
gelden onderstaande openingsuren:

Dinsdag tot vrijdag van 10 tot 12 uur 
en van 14 tot 16 uur

Eerste volledige weekend van de 
maand:

Zaterdag en zondag van 13 tot 17 uur
Gesloten op: maandag en feestdagen
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EXPO FOTOGRAFIE 
Ocean Stories & Polar 
Experiences   
Christian Clauwers

Als ontdekkingsreiziger en fotograaf focust 
Christian Clauwers op de interactie tussen mens 
en natuur met een voorliefde voor oceanen en 
poolgebieden. De afgelopen jaren richtte Clauwers 
zijn aandacht op het verkennen van de vijf oceanen 
en hun eilanden, waaronder enkele van de meest 
afgelegen gebieden op aarde. Ook Antarctica en de 
Noordpool horen daarbij. Het zijn plekken die tot de 
verbeelding spreken. Plekken met een verhaal die 
binnen afzienbare tijd misschien niet meer bestaan 
door de klimaatverandering. Ze weerspiegelen 
zodoende de kwetsbaarheid van de hele planeet. 

De vernissage op donderdag 23 september gaat 
door van 14 tot 21 uur en wordt om 19 uur ingeleid 
door schepen van cultuur Kathleen Krekels. Dichter 
Jos Vanderhoven voorziet in passende woorden en 
licht het werk van Christian Clauwers op poëtische 
wijze toe. Op zondagen is de fotograaf zelf 
aanwezig tussen 14 en 17 uur. 

De expo is elke dag gratis te bezichtigen tijdens de 
openingsuren van Werf 44. Een organisatie van Werf 
44, Greenplease vzw en Christian Clauwers.

WOENSDAG 22 SEPTEMBER TOT  

WOENSDAG 20 OKTOBER

	  Werf 44, Schoolstraat 44, Schilde

LOOP MEE TIJDENS 
DE VLAAMSE  
VELDLOOPWEEK
Scholenveldloop

Meer dan driehonderd leerlingen van de lagere 
school en de eerste graad zullen tijdens de 
scholenveldloop het beste van zichzelf geven. De 
school met het grootste aantal leerlingen neemt 
een bijzondere trofee mee naar huis. Er is ook 
een trofee voor de school met het grootste aantal 
podiumplaatsen. Zin om ook mee door gras, zand, 
modder en plassen te rennen? 

We starten om 14 uur met de meisjes van het 
eerste leerjaar en eindigen rond 16 uur met 
de jongens van het zesde leerjaar en eerste 
middelbaar. Vraag informatie aan de turnleerkracht.

Toeschouwers zijn van harte welkom: ouders, 
familie, vrienden, leerkrachten,…

Organisatie door gemeente Schilde en Schilde 
Atletiek Club (SAC) op initiatief van Stichting 
Vlaamse Schoolsport en Sport Vlaanderen. 

WOENSDAG 29 SEPTEMBER

	  Sportpunt de Caters – looppiste, Moerstraat, 

Schilde (’s-Gravenwezel)

	  sport@schilde.be

	 vooraf inschrijven via de school
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HET TRIBUNAAL
Jouw werkplek van eerste aanleg

Het Tribunaal, de tijdelijke invulling van het leegstaande 
vredegerecht, is ondertussen al sinds november 2020 
actief. De jongeren die er hun intrek namen, hebben 
ondanks de coronamaatregelen niet stilgezeten. In groep 
of individueel zijn ze blijven werken om hun artistieke 
en ondernemende dromen waar te maken.

Studio 2970 bestaat uit vier jonge 
kunstenaars die het oude rechtszaaltje 
als uitvalsbasis hebben. De afgelopen 
maanden hebben zij vooral genoten van 
de atelierruimte om er te werken aan hun 
eindwerken en eigen creatieve uitingen. 
Video, beeldhouwkunst, multimedia en 
schilderkunst zijn hun dada. Hun stek is 
een werk- en ontmoetingsplaats. Maar, 
zoals kunstenaar Dries Willems zegt: “Altijd 
coronaproof.” Bovendien organiseerden 
ze in de paasvakantie een vijfdaags kamp 
voor kinderen tot 12 jaar. De insteek was 
om verschillende kleine projecten tot één 
groot geheel te verwerken. Klei, inkt, acryl, 
graffiti, … Verschillende materialen en 
stijlen kwamen aan bod. Kinderen en ouders 
waren zeer enthousiast en het kamp is 
zeker voor herhaling vatbaar. 
In een coronavrij jaar wil het viertal inzetten 
op het tonen van hun werk met een 
tentoonstelling en workshops. Een tijdelijk 
kunstcafé is ook één van de ideeën.

Dorpsbrouwers Lysander Van de Peer 
en Vincent Reynders werkten er gestaag 
verder aan hun bier dat de naam ‘4-takt’ zal 
dragen. “Nu het bier een etiket heeft, heeft 
het ook een identiteit”, aldus Lysander. 
“We hebben het laten proeven op kleine 
gelegenheden en zijn nu 100 % zeker van 
ons product: het is een volle en rijke tripel 
geworden.” Deze zomer willen de brouwers 
alles op alles zetten om van hun bier 

een officieel merk te maken. Vervolgens 
kunnen ze beginnen met het aan de man 
brengen van hun bier aan winkels en cafés. 
Spannende vooruitzichten dus!

Graficus Elian Coninx werkte zijn eindwerk 
af en verkast volgend jaar naar een atelier 
van de academie. In Het Tribunaal creëerde 
hij de afgelopen maanden ontwerpen voor 
een fruitpluktuin en werkte hij samen met 
de heren van de dorpsbrouwerij aan de 
vormgeving voor hun lokale biertje.

Ben je tussen 16 en 26 jaar en 

zoek je een plek om je creatieve 

ei te leggen? Of heb je een vraag 

over Het Tribunaal? 

Neem dan contact op met de 

dienst vrije tijd en welzijn via 

cultuur@schilde.be. 

22

VRIJETIJD
SBRO

CH
U

RE
EVEN

EM
EN

TEN
 EN

 EXPO



SHOWNAMIDDAG
Magic Sound  
met Stef Nelson

Tijdens de 
seniorenweek mag 
het iets meer zijn. 
Stef verwent je 
met een muzikale 
namiddag met 
hoog showgehalte 
en bekende 
meezingers. Je mag 
de benen eens laten 
swingen!

MAANDAG 15 NOVEMBER

	  14 uur

	  Sint Lodewijk, Kerkstraat 61, Schilde 

(’s-Gravenwezel)

	 03 380 07 47, senioren@schilde.be

SCHILDE SWINGT
met Dj Swa Eelen en duo 
Enjoy

Kom genieten van een dansje 
op mooie muziek. Hier 

horen uiteraard ook een 
leuke babbel, een 
stukje taart en een 
kopje koffie bij. Wil je 
andere senioren uit je 
buurt leren kennen? 

Kom dan zeker naar 
deze dansnamiddag. 

Ken je iemand die ook 
zin heeft in een gezellige 

namiddag? Breng hem of haar dan zeker mee! 
Ambiance verzekerd!

DINSDAG 16 NOVEMBER

	  13 uur

	  Werf 44, Schoolstraat 44, Schilde

	  03 380 07 47, senioren@schilde.be

	  4 euro
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SAMEN  
ONTBIJTEN
tijdens de 
seniorenweek

Een gezond ontbijt in 
goed gezelschap 
geeft energie 
voor de hele dag. 
Senioren kunnen 
samen met buren, 
familie en vrienden 
komen genieten van 
een heerlijk gezond 
en uitgebreid ontbijt in buffetvorm. Een 
initiatief van de seniorenraad.

WOENSDAG 17 NOVEMBER

	  9 uur

	  Dorpshuis, Kerkstraat 24, Schilde 

(’s-Gravenwezel)

	  03 380 07 47, senioren@schilde.be

	  8 euro 

JUKEBOX  
SOUVENIRS
met Lia Linda

Lia Linda zingt tijdens dit ontspannend 
namiddagprogramma ‘voor en met’ publiek. 
Ze brengt interactief entertainment, graag 
gehoorde luisterliedjes en gekende jukebox 
hits uit de tweede helft van vorige eeuw.

VRIJDAG 19 NOVEMBER

	 14 uur

	 Molenerf, Molenstraat 70, Schilde

	 03 380 07 47, senioren@schilde.be

MUZIKALE NAMIDDAG
met covergroep Just Born

Just Born is geen band om grote theorieën over te verzinnen. Ze zijn er om naar te luisteren, te ervaren en om 
van te genieten. Dit concert wordt georganiseerd in het kader van de seniorenweek.

Just Born werd opgericht in 1968 als backing band van de uit Wales afkomstige John Woolley. Sinds 2012 
is de band zijn eigen weg gegaan. Ze dragen vier grote hits en een setlist vol met 60’s tot 90’s pop- en 
rocknummers met zich mee, die stuk voor stuk zorgen voor een flinke portie ambiance. Just Born is de betere 
coverband, die aanstekelijke en soms verrassende covers brengt om van te genieten. Het betere werk van 
de betere artiesten van de jaren ‘60 tot nu. De groep bestaat uit zes ervaren muzikanten, die alle muzikale 
genres en periodes doorlopen hebben. Samen meer dan 300 jaar oud, maar erg jong van hart. 

DONDERDAG 18 NOVEMBER

	 15 uur

	  Werf 44 (grote zaal), Schoolstraat 44, Schilde

   evenementenloket, 03 380 16 83, evenementen@schilde.be

	  www.schilde.be/inschrijven

	 5 euro
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LOVING VINCENT
Cinéma Sonja

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

MAANDAG 6 SEPTEMBER

	  20 uur

	  Werf 44 (kleine zaal), Schoolstraat 44, Schilde

   03 380 07 47, www.werf44.be 

Wegens coronamaatregelen zijn er slechts  

25 zitplaatsen in de kleine zaal van Werf 44.  

Gelieve dus op tijd te komen. Geen 

inschrijvingen vooraf.
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HONEYLAND
Cinéma Sonja

In Noord-Macedonië zorgt de imkervrouw Hatidze 
voor haar stokoude en blinde moeder. Haar gouden 
regel past ze met liefde toe: ze neemt slechts de 
helft van de honing en laat steeds de andere helft 
voor de bijen. Op die manier heeft ze net voldoende 
afzet op het marktje op zo’n vier uur loopafstand, 
om in hun levensonderhoud te voorzien. Op een 
dag arriveert een rumoerige familie, de voorbode 
voor het naderende einde van Hatidzes getrouwe 
leven. De arme Turkse familie settelt zich naast hun 
huis en ziet onmiddellijk ook de opportuniteit om 
van de honingwinst te leven. ‘Honeyland’ toont 
het broze evenwicht tussen mens en natuur in een 
visueel verbluffende, poëtische documentaire met 
als resultaat: een honingzoete indruk van bedreigde 
tradities.

ZATERDAG 18 SEPTEMBER

	 20 uur

	  Werf 44 (kleine zaal), Schoolstraat 44, Schilde

   03 380 07 47 of www.werf44.be 

Wegens coronamaatregelen zijn er slechts 

25 zitplaatsen in de kleine zaal van Werf 

44. Gelieve dus op tijd te komen. Geen 

inschrijvingen vooraf.

SHOPLIFTERS
Cinéma Sonja 

Shoplifters dropt ons in Tokyo bij de Shibata’s, een 
arm gezin dat met zijn zessen samenhokt in een 
piepklein huisje. Het is er niet bepaald net, maar 
wel lekker warm – figuurlijk althans. Deze film is 
een echt gezinsportret. Osamu en zijn zoon Shota 
stelen regelmatig uit winkels. Op een dag komen 
ze de jonge Yuri tegen. Zij moet in het gure weer 
buiten overleven. Osamu’s vrouw Nobuyo aarzelt 
aanvankelijk om het meisje in hun midden op te 
nemen, maar bindt uiteindelijk in. Het gezin heeft 
het financieel niet breed en richt zich daarom 
op winkeldiefstallen. Toch lijken ze samen een 
gelukkig leven te hebben. Dat verandert wanneer 
een onverwachte gebeurtenis verborgen geheimen 
bloot legt.

MAANDAG 4 OKTOBER

	 20 uur

	  Werf 44 (kleine zaal), Schoolstraat 44, Schilde

   03 380 07 47 of www.werf44.be 

Wegens coronamaatregelen zijn er slechts 

25 zitplaatsen in de kleine zaal van Werf 

44. Gelieve dus op tijd te komen. Geen 

inschrijvingen vooraf.



ADAM
Cinéma Sonja

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

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

MAANDAG 8 NOVEMBER

	 20 uur

	  Werf 44 (kleine zaal), Schoolstraat 44, Schilde

   03 380 07 47, www.werf44.be 

Wegens coronamaatregelen zijn er slechts  

25 zitplaatsen in de kleine zaal van Werf 44.  

Gelieve dus op tijd te komen. Geen 

inschrijvingen vooraf.

SAMI BLOOD
Cinéma Sonja

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

MAANDAG 6 DECEMBER

	 20 uur

	  Werf 44 (kleine zaal), Schoolstraat 44, Schilde

   03 380 07 47 of www.werf44.be 

Wegens coronamaatregelen zijn er slechts  

25 zitplaatsen in de kleine zaal van Werf 44.  

Gelieve dus op tijd te komen. Geen 

inschrijvingen vooraf.
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KALENDER
najaar 2021

Datum Activiteit Thema Pagina

september 2021

1 september Start Maand van de Sportclub sport 32

6 september Film 'Loving Vincent' film 25

6 september Start lessenreeks curve bowls sport 31

12 september Aperitiefconcert Kacper Nowak podium 6

12 september Open Monumentendag met historische kroegentocht evenement 16

14 september Leeskring bibliotheek 35

15 september Start lessenreeks badminton sport 32

16 september Aftrap Heerlijk Vinnig 55+ sport 50

17 september Start lessenreeks Fit-o-meter 55+ sport 33

18 september Film 'Honeyland' film 26

18 september Tropical William dagdisco activiteit 18

18 september Viering Duurzame Helden evenement 30

19 september Start lessenreeks Multimove sport 34

20 september Hoe omgaan met dementie? praatcafé 40

22 september Start expo fotografie 'Ocean Stories & Polar Experiences' expo 21

22 september EHBO bij baby's en peuters activiteit 41

25 september Start expo 'Culturele Maand' in Museum Albert Van Dyck expo 20

25 september Trashbeatz & Atelier Amadeo podium 7

25 september Paul Michiels & Band podium 7

25 september Opening culturele maand evenement 17

26 september Verenigingendag evenement 5

26 september Onthaalmoment nieuwe inwoners evenement 5

26 september Start lessenreeks Start to mountainbike 1.0 sport 34

29 september Scholenveldloop evenement 21

29 september Het Sprookjesplein bibliotheek 36

oktober 2021

oktober Tentoonstelling borstkanker expo 15

1 oktober Theatervoorstelling Wintertulpen podium 8

4 oktober Film 'Shoplifters' film 26

5 oktober Creabib bibliotheek 36

6 oktober Lezing 'mediawijs worden' lezing 39

7 oktober Lezing 'inzicht in rouw en rouwprocessen' lezing 43

8 oktober ‘Wat een geluk’ met Marijke Goossens activiteit 43

9 oktober Lezing 'praten met kinderen en tieners' lezing 44

10 oktober Ladies day activiteit 44
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10 oktober Concert Avanesyan Trio podium 8

15 oktober Theatervoorstelling 'Mijn briljante scheiding' podium 9

20 oktober Bodymap voor peuters en ouders activiteit 45

20 oktober Lezing ' De Bedreigde Vrijheid' lezing 9

23 oktober Verwendag bibliotheek 37

25 oktober Lezing ‘borstkanker’ lezing 45

26 oktober Beweeg mee-dag voor 50+ sport 33

27 oktober Kindervoorstelling 'Miss Wifi & Koebrev experimenteren' podium 10

november 2021

6 november Het Uur Blauw met Johan Terryn podium 10

8 november Als kleine kinderen groot worden en gamen infosessie 47

8 november Film 'Adam' film 27

14 november Start lessenreeks Start to mountainbike 2.0 sport 34

15 november Shownamiddag Magic Sound met Stef Nelson podium 23

16 november Schilde Swingt activiteit 23

17 november Ontbijt voor senioren activiteit 24

18 november Muzikale namiddag met Just Born podium 24

19 november Jukebox Souvenirs met Lia Linda podium 24

24 november Baby en peuter yoga activiteit 47

24 november Voorleesweek bibliotheek 37

25 november De zorg van de mantelzorger lezing 48

27 november Week van de Smaak bibliotheek 38

29, 30 november Sinterklaasfeest voor senioren activiteit 19

december 2021

2 december Sinterklaasfeest voor senioren activiteit 19

2 december Eindejaarsconference Bert Gabriëls podium 11

6 december Film ‘Sami Blood’ film 27

12 december Aperitiefconcert Keiko Shichijo podium 11

15 december Peuterpuberteit aciviteit 48

Nu al in je agenda voor 2022

26 januari Jeugdvoorstelling 'On/Off' door Piet Van Dycke podium 12

12 en 13 februari Kunstwerft evenement 19

23 februari Jeugdtheater bOOM (3-9 jaar) podium 12

13 maart Aperitiefconcert Duo Balder Dendievel podium 12

26 maart Theatersolo Kamagurka 'De Grenzen van de Ernst' podium 12

23 april Muziektheater 'Ik Ben De Walvis' met Wim Opbrouck podium 13

8 mei Wandelvoorstelling Fwiet! Fwiet! met Begijn Le Bleu Wandelvoorstelling 13

26 mei Theatervoorstelling 'Who's Afraid Of Virginia Woolf?' podium 13

29 mei Aperitiefconcert Ensemble Tempus podium 13

11 juni Theatervoorstelling Weird Tales podium 13
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ONTMOET  
DE DUURZAME 
HELDEN
Van 18 tot en met 25 september vieren meer dan 90 Vlaamse 
gemeentes hun lokale helden tijdens de week van de duurzame 
gemeente. Een initiatief van de Vereniging van Vlaamse Steden en 
Gemeenten (VVSG). 

Ook Schilde doet voor de derde keer op rij mee. De vorige twee edities richtten we de 
schijnwerpers al op 10 helden die de duurzame doelstellingen in hun hart dragen. Lokale 
burgers, scholen, bedrijven en verenigingen die op hun eigen manier bijdragen aan een 
duurzame, groene en humane samenleving. 

Benieuwd wie we dit jaar in de bloemetjes zullen zetten? Dan ben je van harte uitgenodigd 
op de filmvertoning ‘Honeyland’ op zaterdag 18 september in Werf 44, Schoolstraat 44, 
Schilde.

Ontdek meer over de film ‘Honeyland’ op pagina 26 van deze brochure.

Je kunt er zowel de ‘oude’ als de ‘nieuwe’ helden ontmoeten, geselecteerd door de GROS 
(gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking). Als de coronamaatregelen het 
toelaten, is er een Fair Trade receptie.

Lukt het je niet er bij te zijn, dan kun je onze helden komen bewonderen in de wandelgangen 
van Werf 44.

Van harte welkom!
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CURVE BOWLS
Lessenreeks volwassenen 
vanaf 18 jaar

Curve bowls is een variant van de bowlsporten. 
Je speelt het indoor op een groene mat, met 
daarop in het midden een blok, waarrond moet 
gebold worden om zo dicht mogelijk bij de ‘jack’ te 
eindigen. Het zwaartepunt van die bollen ligt niet 
in het midden maar opzij waardoor de baan van de 
bol geen rechte lijn meer is maar een curve. Een 
erg leuke recreatieve sport voor iedereen!

Tijdens de les is steeds een begeleider aanwezig 
om je tips en uitleg te geven. 

MAANDAGNAMIDDAG

6, 13, 20, 27 september 

4, 11, 18, 25 oktober

8, 15, 22, 29 november

6, 13, 20 december

	 14 tot 16 uur

	  Dorpshuis, Kerkstraat 24, Schilde 

(’s-Gravenwezel)

	  www.schilde.be/inschrijven 

LESSEN-
REEKSEN
Sport
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RECREATIEF BADMINTON
Lessenreeks voor jongeren en volwassenen

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

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

MAANDAGNAMIDDAG

15, 22, 29 september 

6, 13, 20, 27 oktober

10, 17, 24 november 

1, 8, 15, 22 december

	  sporthal Vennebos, Hoevedreef 5, Schilde

	  www.schilde.be/inschrijven 

prijs lessenreeks

Jongeren 8-15 jaar 14 tot 15 uur 42 euro

Volwassenen 15 tot 16.30 uur 42 euro

Ontdek welke sportclub bij je past
Voel je de energie weer opborrelen na die warme zomerdagen? Dat komt goed uit, want van 
1 tot en met 30 september is het de Maand van de Sportclub. Vlaamse sportclubs zetten hun 
deuren wagenwijd open en hebben heel wat in petto voor jou. Neem zeker eens een kijkje bij 
de sportclubs in je buurt en maak kennis met nieuwe sporten. 

Wie sport, beleeft immers meer. Alles over het aanbod van de clubs uit onze gemeente vind 
je op www.schilde.be/maandvandesportclub.

   03 380 07 40, sport@schilde.be
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FITOMETER 55+ 
Geniet van alle fitnessvoordelen middenin de natuur

Of je nu een beginneling of gevorderde fitnesser bent, de fit-o-meter houdt je in beweging. Dit 1.100 
meter lange parcours telt 18 oefeningen. Onder deskundige begeleiding breng en hou je samen met 
leeftijdsgenoten je conditie op peil. 

In het najaar wordt de fit-o-meter ook  

volledig vernieuwd in beide parken.

VRIJDAGNAMIDDAG

17, 24 september

1, 8, 15, 22, 29 oktober

19, 26 november

3, 10, 17 december

	  verzamelen om 15 uur aan sportpunt Schildehof –  

Bellevue (hoofdingang park), Schilde

	  www.schilde.be/inschrijven 

BEWEEG MEEDAG
voor 50plussers

Ben je sportief en/of wil je eens een 
dagje proeven van verschillende sporten? 
Schrijf je dan in voor de Beweeg mee-
dag, een sportdag voor 50-plussers. Je 
kunt kiezen uit verschillende sporten zoals 
badminton, curling, drums alive, zumba 
gold, rugoefeningen, kubb, linedance, 
dynamic tennis, pilates, yoga, petanque, 
luchtdoelschieten, …

Bewegen is belangrijk, maar de 
gezelligheid en de ontmoetingen zijn 
minstens even leuk!

DINSDAG 26 OKTOBER

	  Deelnemen kan in de voor- of in de 
namiddag. Voormiddag van 9 tot 12 uur  
(3 lessen). Namiddag van 13 tot 16 uur 
(3 lessen)

	  Sportpark Sneppenbos, 
Vremdesesteenweg 224, Boechout

	   Sportieve kleding en 
binnensportschoenen met kleurvaste 
zool. Voor sporten die buiten doorgaan 
apart schoeisel en eventueel 
regenkleding voorzien.

	  van 27 september tot 18 oktober bij 
dienst vrije tijd en welzijn, Eugeen 
Dierckxlaan 24,  
03 380 07 40, sport@schilde.be

	   5 euro per halve dag (inclusief 
begeleiding en verzekering)

Vraag het volledige lessenrooster 
op bij dienst vrije tijd en welzijn  
via 03 380 07 40 of sport@schilde.be.



MULTIMOVE
Lessenreeks voor kinderen 
van 3 tot 8 jaar

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

Samen met hun vriendjes krijgen ze al spelender-
wijs de belangrijkste bewegings vaardigheden zoals 
springen, zwaaien, dribbelen, glijden, werpen, 
roteren,… onder de knie. Jonge kinderen hebben 
die nodig om hun motorische ontwikkeling te 
bevorderen. 

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

ZONDAGVOORMIDDAG 

19, 26 september

3, 10, 17, 24 oktober

14, 21, 28 november

5, 12, 19 december

	 sporthal Vennebos, Hoevedreef 5, Schilde

	  www.schilde.be/inschrijven 

prijs lessenreeks

3 - 4 jarigen 9 tot 10 uur 36 euro

5 - 8 jarigen 10 tot 11 uur 36 euro

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

Start to mountainbike 1.0
Nog nooit gaan 
mountainbiken? Dan is deze 
lessenreeks iets voor jou. 
Tijdens vijf opeenvolgende weken proef je van 
de mountainbikesport. De be ge leiders leren je de 
basistechnieken zoals klimmen, dalen, bochten 
nemen, remmen,… Maar ook een aantal technische 
aspecten zoals positie op de fiets, de banden en 
het basisonderhoud van de mountainbike komen 
aan bod. Je ontdekt leuke onverharde paadjes en 
geniet van fietsen in de natuur. Ook avontuurlijke 
toertochten ontbreken niet.

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

ZONDAGVOORMIDDAG

Start to moun-
tainbike 1.0

9 tot 11 uur 26 september
3, 10, 17, 24 oktober

Start to moun-
tainbike 2.0

9 tot 11 uur 14, 21, 28 november
5, 12 december

	  dienst vrije tijd en welzijn,  

Eugeen Dierckxlaan 24, Schilde

	  www.schilde.be/inschrijven

prijs lessenreeks

Eigen mountainbike en helm 20 euro

Met huur mountainbike en helm 60 euro
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LEESKRING
Ben jij iemand die graag de tijd neemt voor een 
boek? Iemand die graag de volledige verhaallijn 
analyseert en de personages stuk voor stuk wil 
onthullen tot er nog maar weinig geheimen 
overblijven? Dan is de leeskring iets voor jou!

Vier maal per jaar wordt er in de hoofdbibliotheek 
een leeskring gehouden. 

In september staat het boek Nemesis van Philip 
Roth op de planning. Reserveer tijdig je exemplaar! 
Er is een middag- en avondsessie. Zo krijgt iedereen 
de mogelijkheid om mee te doen. Inschrijven is 
verplicht. 

De volgende data en boeken worden bekend 
gemaakt op de website van de bibliotheek onder de 
rubriek ‘Speciaal voor’.

DINSDAG 14 SEPTEMBER

	  14 en 20 uur

	  Hoofdbibliotheek,  

Brasschaatsebaan 30, Schilde

	  03 380 16 01, bibliotheek@schilde.be  

of kom gewoon langs

   bib.schilde.be

BIBLIO-
THEEK



HET SPROOKJES
PLEIN
Vertellers lezen voor  
in de bib

Niets zo leuk als luisteren naar een mooi, spannend 
of grappig verhaal. Bovendien is voorlezen goed 
voor de taalontwikkeling en stimuleert het de 
fantasie. Dit vaste voorleesmoment is er voor alle 
kinderen vanaf 3 jaar onder begeleiding van de 
ouders. Kom op woensdagmiddag met je kleuter 
naar de bibliotheek om boekjes te kiezen en laat ze 
genieten van het Sprookjesplein. Nadien wordt er 
soms ook een knutselmomentje georganiseerd.

WOENSDAG 29 SEPTEMBER
(elke laatste woensdag van de maand)

	 15 uur

	  Hoofdbibliotheek,  

Brasschaatsebaan 30, Schilde

   03 380 16 01, bibliotheek@schilde.be,  

bib.schilde.be

CREABIB
Elke eerste dinsdag  
van de maand

In de bibliotheek voelen we de creativiteit borrelen. 
Ben je een liefhebber van handwerken, knutselen, 
of op een andere manier creatief bezig zijn? Dan is 
onze creabib iets voor jou!

Vanaf oktober gaan we weer elke eerste dinsdag 
van de maand gezellig samen aan de slag. 

We starten op dinsdag 5 oktober met een workshop 
‘stempels maken’. Zelfgemaakte stempels zijn 
een leuke manier om kaartjes of stoffen een 
persoonlijke look te geven. We gaan aan de slag 
met jouw afbeelding en maken er een stempel van. 
Na een workshop van een 2-tal uren neem jij je 
eigen stempel mee naar huis. 

De thema’s voor november en december zijn 
‘creatief met bloemen’ en ‘kerst’.

DINSDAG 5 OKTOBER

	 19 uur

	  Hoofdbibliotheek,  

Brasschaatsebaan 30, Schilde

	  03 380 16 01, bibliotheek@schilde.be 

   bib.schilde.be
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VERWENDAG
De bib legt je in de watten

Vorig jaar kon de verwendag helaas niet doorgaan, 
maar dit jaar wil de bibliotheek haar lezers weer 
hartelijk verwelkomen met een hapje en een 
drankje. Zoals gewoonlijk hebben we op die 
feestelijke dag allerlei leuke activiteiten voor jou in 
petto! Wat er op het programma staat, zul je begin 
oktober lezen op bib.schilde.be.

Maak van de gelegenheid gebruik om een praatje 
te slaan met de medewerkers. Zij vertellen je 
graag welke diensten de bib allemaal te bieden 
heeft. Ook niet-leden zijn van harte welkom om de 
bibliotheek te verkennen.

ZATERDAG 23 OKTOBER

	  10 tot 12 uur (filiaal ’s-Gravenwezel) 

14 tot 17 uur (hoofdbibliotheek)

	  Bibliotheekfiliaal,  

Kerkstraat 24, Schilde (’s-Gravenwezel) 

Hoofdbibliotheek,  

Brasschaatsebaan 30, Schilde

   bib.schilde.be

VOORLEESWEEK
van 20 tot 28 november

De Voorleesweek is een jaarlijkse campagne die 
het belang van voorlezen in de kijker zet. Door 
voor te lezen stimuleer je de taalontwikkeling, 
concentratie, creativiteit en sociale vaardigheid bij 
kinderen. Tijdens de Voorleesweek van 20 tot 28 
november zullen we scholen uitnodigen voor hun 
leesmoment.

Op woensdag voorzien we na het Sprookjesplein 
een knutselmoment en geven we de ouders 
ondertussen een hoop tips om aan de slag te gaan 
met voorlezen.

WOENSDAG 24 NOVEMBER

	  15 uur

	  Hoofdbibliotheek,  

Brasschaatsebaan 30, Schilde

   03 380 16 01, bibliotheek@schilde.be
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WEEK VAN DE SMAAK
Koffieproeven in de bib

Het thema dit jaar is ‘De Smaak van Geluk’. 
Aangezien een van onze ‘kleine gelukskes’ toch ook 
wel ons lekker kopje koffie ’s morgens is, nodigen we 
een lokale koffiespecialist uit. Hij leert je de kneepjes 
van het vak om een lekkere koffie te maken en toont 
hoe je koffiebonen best behandelt. Uiteraard horen 
het degusteren van enkele koffies en het nagenieten 
bij een gezellige babbel hier ook bij.

ZATERDAG 27 NOVEMBER

	 14 tot 17 uur

	  Hoofdbibliotheek,  

Brasschaatsebaan 30, Schilde

   03 380 16 01, bibliotheek@schilde.be

BIBBUREN
8 bibliotheken, 1 kaart

De bibliotheek van Schilde treedt toe 
tot Bibburen, een reeds bestaand 
samenwerkingsverband tussen de 
bibliotheken van Borsbeek, Malle, Ranst, 
Wijnegem, Wommelgem, Zandhoven, 
Zoersel en nu ook Schilde. Want alleen is 
maar alleen. Door onze diensten op elkaar 
af te stemmen kunnen we onze bezoekers 
meer aanbieden.

Wat doen we nu al samen?
• We stemmen onze activiteiten op elkaar 

af en promoten elkaars activiteiten.
• Via de gezamenlijke Facebook-pagina 

‘Bibburen’ houden we jullie op de 
hoogte van de diensten en activiteiten 
die we organiseren.

• Achter de schermen wordt er overleg 
gepleegd om de dienstverlening in de 
toekomst zo goed mogelijk op elkaar af 
te stemmen.

Wat kun je in 2022 verwachten?
• 8 bibliotheken, 1 kaart! Wanneer je lid 

wordt van bibliotheek Schilde, zul je 
automatisch lid worden in de andere 
bibliotheken van Bibburen. Een boek 
ontlenen kun je dus in de andere 
bibliotheken met dezelfde lenerskaart.

• 8 bibliotheken, 1 reglement! Overal 
gelden dezelfde regels wat uitlenen, 
verlengen en reserveren betreft.

• De bib krijgt een nieuwe website met 
een gezamenlijke catalogus die ervoor 
zorgt dat je onmiddellijk kunt zien of het 
boek dat je zoekt aanwezig is bij een 
andere bibbuur.

• Wisselcollectie voor Engelse, Franse, 
Italiaanse en Spaanse boeken en 
grootletterboeken.

Wist je dat?
Nu al zie je de eerste resultaten van deze 
samenwerking in onze bibliotheek. Zo kun 
je er sinds 1 juli de folder ‘Gluren bij de 
buren’ vinden. In deze tweemaandelijkse 
folder geven we een 20-tal boekentips die 
binnen een bepaald thema passen. In juli en 
augustus was het thema ‘familieverhalen’, 
in september en oktober ‘autobiografie’. 
Breng je zelf graag een thema aan, of heb 
je een boekentip, dan mag je dit steeds met 
ons delen.
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MEDIAWIJS  
WORDEN
voor ouders, opvoeders en 
leerkrachten

Kinderen, tieners en hun smartphone, ze lijken soms 
wel met elkaar vergroeid. Voor veel ouders blijft dat 
intensieve mediagebruik een raadsel: wat trekt hen 
daar precies in aan? En houdt al dat gamen, chatten 
en staren geen gevaren in?

In deze lezing staan we op een positieve en 
kritische manier stil bij de aantrekkingskracht van 
games, sociale netwerken, vloggers ... En geven we 
je tips om jouw kinderen én jezelf ‘mediawijzer’ te 
maken.

WOENSDAG 6 OKTOBER

	  20 uur

	  Werf 44 (grote zaal), Schoolstraat 44, Schilde

  03 633 98 98, opvoeding@zoersel.be

	  www.schilde.be/inschrijven

CURSUSSEN, 
WORK-
SHOPS,  
LEZINGEN,  
UITSTAPPEN

Deze lezing kadert in de 10-daagse  
van de geestelijke gezondheid.
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WAT IS DEMENTIE?
door Nadia Hainaut, 
dementieexpert Orion en 
mantelzorger

Maak jij je wel eens zorgen omdat je af en toe 
dingen vergeet? Denk je hierbij wel eens aan het 
krijgen van dementie? Wanneer spreken we nu 
eigenlijk over dementie en hoe herkennen we 
het? Bestaan er naast de ziekte van Alzheimer nog 
andere vormen? Tijdens dit praatcafé krijg je een 
duidelijke omschrijving van wat dementie is.

Dwaallicht wil dementie bespreekbaar maken om 
zo de zorgen van alle betrokkenen lichter te maken 
en licht te brengen voor hen die dolen: de persoon 
met dementie zelf, maar ook familieleden en 
mantelzorgers in hun zoektocht naar antwoorden.

MAANDAG 20 SEPTEMBER

	 20 tot 22 uur

	  Werf 44, Schoolstraat 44, Schilde

  03 218 72 09, www.dwaallicht.be

	  info@dwaallicht.be

10DAAGSE VAN  
DE GEESTELIJKE  

GEZONDHEID
Elk jaar, van 1 tot 10 oktober, zetten we 
het belang van een goede geestelijke 

gezondheid in de kijker. Het doel is 
‘goed in je vel zitten’ en ‘psychische 
kwetsbaarheid’ bespreekbaar maken.  

Heb je ook al gemerkt dat we meestal pas 
over mentale gezondheid spreken als het niet 
goed gaat? Daarom is het belangrijk en nodig 

om te werken aan geestelijke gezondheid 
nog vóór er zich problemen stellen. En dat 

doen we tijdens de 10-daagse. Door positieve 
geestelijke gezondheid aandacht te geven, 
creëren we tegelijkertijd meer begrip voor 

mensen die psychisch kwetsbaar zijn.  

Tijdens de 10-daagse tellen we trouwens af 
naar 10 oktober: de internationale dag van 
de geestelijke gezondheid. Die dag wil bij 
het brede publiek bewustzijn creëren rond 

geestelijke gezondheid en de problemen die 
hier vaak bij komen kijken.

Het aanbod activiteiten die met 

geestelijke gezondheid te maken hebben, 

herken je in deze gids door dit icoontje.
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EHBO VOOR  
JONGE KINDEREN
tijdens Speelbabbel

Je baby verslikt zich. Je kindje is ziek en krijgt 
koortsstuipen. Je peuter valt op zijn hoofd uit de 
zetel. Kleine en grote ongevallen of aandoeningen 
die in elk huishouden kunnen voor komen. Wat doe 
je dan? Hoe kun je je baby of peuter helpen?

Tijdens de Speelbabbel komen onderwerpen als 
wondverzorging en insectenbeten aan bod.  
We kijken ook even naar je huisapotheek. 

WOENSDAG 22 SEPTEMBER

	  9.30 uur

	 ’t Parkske, Eugeen Dierckxlaan 24, Schilde

	  www.schilde.be/inschrijven

  03 380 07 47, welzijn@schilde.be

Speelotheek Schilde

BOXEN VOL 
SPEELGOED 
VOOR ALLE 
KINDEREN  

VAN SCHILDE
Bij het evenementenloket kun je 

een box vol educatief en duurzaam 
speelgoed ontlenen. Er worden negen 

boxen aangeboden met sport- en 
spelmateriaal voor kinderen tussen 
0 en 12 jaar. In de collectie vind je 

onder meer boxen met duploblokken, 
verkleedkleren, poppen, hot wheels 

auto’s maar ook een mini pooltafel en 
tafelvoetbalkast.

Een box ontlenen is gratis en je mag 
hem maximum zes weken bij houden. 
Daarna breng je alles netjes en proper 

terug en kun je weer een andere 
box ontlenen. Zo heb je om de zes 

weken nieuw, spannend en uitdagend 
speelgoed.



Ontlenen en reserveren kan via het 
evenementenloket (in Werf 44),  

Schoolstraat 44, Schilde,  
03 380 16 83,  

evenementen@schilde.be.
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DE SPEELBABBEL
De Speelbabbel is een ontmoetingsmoment voor mama’s, papa’s en 
andere vertrouwenspersonen zoals oma’s, opa’s, pleegouders, … en 
hun kindje(s) van 0 tot 3 jaar. Terwijl de kinderen met elkaar spelen, 
kunnen hun ouders een praatje slaan. Ook de allerkleinsten, die nog 
niet echt kunnen spelen, zijn welkom.

Het onthaal gebeurt door vrijwilligers en medewerker van het Huis van het Kind. Heb je een 
vraag, dan kun je altijd bij hen terecht. Er is leuk speelgoed voorzien voor baby’s en peuters 
die in een veilige omgeving kunnen spelen. Voor de mama’s en papa’s staat een kopje koffie 
of thee met iets lekkers klaar. De allerkleinsten trakteren we op een stukje fruit.

Kom jij ook naar de Speelbabbel? Ontspanning en ontmoeting zijn goed voor jou en je 
kindje(s). Je bent dagelijks druk in de weer met de zorg voor je baby(‘s) of peuter(s). 
Het is niet altijd vanzelfsprekend om even buitenshuis te komen en sociale contacten te 
onderhouden. Tijdens de Speelbabbel willen we op een ongedwongen manier ontmoetingen 
tot stand brengen. We willen ouders en hun kindje(s) een leuke tijd bieden.

Ben je benieuwd en spring je graag eens binnen? Dan ben je welkom elke woensdag  
van 9 tot 12 uur (niet tijdens schoolvakanties of schoolvrije dagen) in ’t Parkske,  
Eugeen Dierckxlaan 24, Schilde.
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INZICHT IN ROUW EN 
ROUWPROCESSEN
Verder leven zonder jou, 
wat betekent dat?

Rouwen om verlies gaat vaak gepaard met verdriet, 
eenzaamheid, het gevoel er alleen voor te staan, 
het gevoel het niet aan te kunnen en vele andere 
emoties die ons voordien onbekend waren. Verdriet 
vraagt aandacht en zorg. Je leven verandert na 
een overlijden. Voor velen is het dan ook een lang 
aanpassingsproces. 

Deze lezing geeft je inzicht in hoe je kunt omgaan 
met verlies. 

DONDERDAG 7 OKTOBER

	 14 uur

	  Zolder ’t Parkske Eugeen Dierckxlaan 24  

(enkel bereikbaar met trap)

	 03 380 16 83, evenementen@schilde.be

	 www.schilde.be/inschrijven

	 Gratis

WAT EEN GELUK
met storyteller Marijke 
Goossens

Is geluk te koop of komt het zomaar uit de lucht 
vallen? Zit het in een klein stoffig hoekje of ligt het 
zomaar voor het oprapen?

De VertelSter Marijke Goossens is alvast heel 
gelukkig om haar mooiste verhalen te komen 
vertellen. Ze neemt jou met humor en een knipoog 
mee op sleeptouw met wijze volksverhalen over 
geluk en hoop.

VRIJDAG 8 OKTOBER

	 14 tot 15 uur

	  Hoofdbibliotheek, Brasschaatsebaan 30, 

Schilde

	  03 380 07 47, welzijn@schilde.be

Deze lezing kadert in de 10-daagse  
van de geestelijke gezondheid.

Deze lezing kadert in de 10-daagse  
van de geestelijke gezondheid.
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LEZING  
‘BALANS HOUDEN’
door Peter Adriaenssens

Peter Adriaenssens, kinder- en jeugdpsychiater, 
vertelt alles over hoe je kunt  praten met kinderen 
en tieners. Het is niet altijd evident om als ouder 

of opvoeder te luisteren naar hun stem en de 
balans te houden met het aanleren van respect en 

gevoelig zijn voor de andere mens.

ZATERDAG 9 OKTOBER 2021

	 19.30 uur

	 Werf 44, Schoolstraat 44, Schilde

	 03 380 07 47, www.schilde.be/inschrijven

	 Gratis

LADIES DAY
Verwennamiddag voor 
vrouwen

Op zondag 10 oktober verwennen we de dames 
met een heuse Ladies Day in Werf 44. Kom 
shoppen op de closet sale of reserveer zelf een 
plaatsje en maak je kast leeg. Styliste Lena Maes 
van Looksoflena geeft je kledingadvies, bij de 
schoonheidsspecialiste van The Concept kun je 
terecht voor make-up tips en huidverzorging, om 
lekker te ontspannen kun je plaatsnemen in de 
stoel van vzw Zorgmassage. Kapster Melissa komt 
graag staarten voor Think Pink knippen, dus laat 
je haren maar groeien en ‘Geef Haar’. Neliane 
brengt een modeshow met comfortabele, maar 
toch elegante kleding. Bij Ann Meers kom je alles 
te weten over de menopauze. Ben je zelf getroffen 
door borstkanker? Kom dan ontspannen en ga langs 
bij de stand van Casa Callenta voor al je praktische 
vragen en steun.

Als afsluiter krijg je een goed gevulde goodiebag.

Ladies Day in het kader van de internationale 
maand tegen borstkanker.

ZONDAG 10 OKTOBER

	  13 tot 17 uur

	  Werf 44, Schoolstraat 44, Schilde 

	  Gratis

  03 380 07 47, welzijn@schilde.be 

Deze lezing kadert in de 10-daagse  
van de geestelijke gezondheid.
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BODYMAP DOOR 
CHRIS DONCKERS
tijdens Speelbabbel

Bewegen is ontzettend belangrijk voor de 
ontwikkeling van de hersenen van jonge kinderen. 
Tijdens deze workshop Bodymap krijgen de peuters 
speelse bewegingsuitdagingen. Een bewegingslesje 
op hun maat zeg maar, maar waarbij mama of papa 
of een andere vertrouwenspersoon ook meedoet. 
Lekker bewegen, maar ook lekker samen bezig zijn 
en genieten van elkaar. 

Lees meer over de Speelbabbel op p. 47.

WOENSDAG 20 OKTOBER

	  9.30 uur

	  ’t Parkske, Eugeen Dierckxlaan 24, Schilde

	 www.schilde.be/inschrijven

  03 380 07 47, welzijn@schilde.be

LEZING:  
BORSTKANKER 
door dokter Depestel

Tijdens de maand oktober brengen we borstkanker 
onder de aandacht. In België zal 1 op 9 vrouwen 
ooit in haar leven geconfronteerd worden met 
borstkanker. Vroegere detectie heeft de laatste 
jaren de overleving na borstkanker sterk verbeterd 
en maakt minder agressieve behandeling met 
onder andere borst- en okselsparende heelkunde 
mogelijk. Wat mag je verwachten van een 
screeningmammografie? Komt iedereen hiervoor 
in aanmerking? Mijn vriendin kreeg na een 
screeningmammografie toch borstkanker? Dokter 
Depestel, borstchirurg Borstkliniek Voorkempen, 
probeert zoveel mogelijk vragen te beantwoorden. 

Lees ook het interview met dokter Depestel in 2970 
info die je bij deze vrijetijdsbrochure vindt.

Lezing in het kader van de internationale  
maand tegen borstkanker.

MAANDAG 25 OKTOBER

	  19.30 uur

	  Werf 44, Schoolstraat 44, Schilde

	 www.schilde.be/inschrijven

   03 380 07 47, welzijn@schilde.be
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CODERDOJO HELPT  
KINDEREN PROGRAMMEREN
CoderDojo Schilde leert kinderen tussen 7 en 18 jaar op een 
speelse manier programmeren. Kinderen kunnen gratis deelnemen. 
Vrijwilligers begeleiden kinderen in onder andere Scratch, Arduino, 
Raspberry Pi, Makey Makey, Lego Mindstorms, … Per vijf kinderen 
voorziet Coderdojo een mentor.

Een sessie duurt gemiddeld drie uur en gaat een keer per maand door op zaterdag. De 
vrijwilligers van CoderDojo Schilde zetten zich steeds enthousiast in om samen met de 
kinderen de wondere wereld van ICT te ontdekken. Als ouder mag je zelf ook mee komen 
experimenteren tijdens de Dojo’s. Dus kom gerust meedoen!

Inschrijven op voorhand is verplicht.

Experimenteer en programmeer in jouw klas
CoderDojo Schilde biedt de scholen van Schilde de mogelijkheid om materiaal dat tijdens 
de Dojo’s gebruikt wordt, te ontlenen. Scholen kunnen daarnaast ook beroep doen op de 
expertise van de vrijwilligers. En dit volledig gratis.

In deze klasbak zit het materiaal kant-en-klaar om als leerkracht direct aan de slag te gaan 
met je leerlingen. Voorkennis is helemaal niet nodig en je hoeft ook geen ICT-expert(e) te zijn, 
alleen genoeg zin hebben om met jouw klas te experimenteren.

Ons motto is niet voor niks: Above all: Be Cool!  

  coderdojo@schilde.be, 03 380 07 44
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ALS KLEINE  
KINDEREN GROOT 
WORDEN EN  
GAMEN
Infosessie door Huis  
van het kind

Gamen behoort tot de leefwereld van kinderen en 
jongeren. Toch hebben ouders hierover soms vragen 
of bezorgdheden. Is er iets als teveel gamen? 
Heeft gamen ook nadelige effecten? Hoe kun je de 
grenzen bewaken?

Deze infosessie is een interactieve vorming 
voor ouders en andere geïnteresseerden rond 
het gamen en gamegedrag van jongeren. Er 
worden je handvaten aangereikt rond open 
communicatie, grenzen stellen en het versterken 
van beschermende opvoedingsvaardigheden.

8 NOVEMBER 2021 

	  20 uur

	  Werf 44, Schoolstraat 44, Schilde

	  03 633 98 98 (tussen 9 en 12 uur), 

opvoeding@schilde.be 

YOGA VOOR OUDER 
EN KIND DOOR 
EVAN VERGAELEN
tijdens Speelbabbel

Met yoga (ademhaling en lichaamshoudingen) 
nemen we heel goed de spanningen in ons lichaam 
waar. We vluchten er niet van weg, we strijden 
er niet tegen. We luisteren ernaar. We sturen er 
onze ademhaling naartoe. Alleen al door ruimte te 
geven aan spanning, kan er ontspanning optreden. 
Ouder en kind spiegelen elkaar. Door zelf terug 
ontspanning te vinden, kan ook je kindje zich mee 
ontspannen, en omgekeerd. We doen dit dan ook 
samen, ouder en kind. 

Na de workshop is er ruimte voor een vrijblijvend 
gesprek. Het vertellen en delen van ervaringen en 
verhalen kan krachtig en helend werken. 

Lees meer over de Speelbabbel op pagina 42.

WOENSDAG 24 november

	  9.30 uur

	  ’t Parkske, Eugeen Dierckxlaan 24, Schilde

  03 380 07 47, welzijn@schilde.be

	 www.schilde.be/inschrijven
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DE ZORG VAN DE 
MANTELZORGER
door klinisch psycholoog  
Luc Van de Ven

Wanneer een partner of ouder aan dementie lijdt, 
brengt dit voor de naaste heel wat stress teweeg. 
Vaak denk je hierbij vooral aan de vele zorgtaken. 
Maar er is meer. Vele naaste familieleden gaan 
gebukt onder anticiperend rouwen, met naast 
depressieve gevoelens vaak ook schuldgevoelens. 
In sommige situaties kunnen deze schuldgevoelens 
zelfs het inschakelen van een deskundige 
ondersteuning bemoeilijken.

DONDERDAG 25 NOVEMBER

	  19 uur

	  De Dennen, Nooitrust 18, Malle

	  03 218 72 09, info@dwaallicht.be

PEUTERPUBERTEIT 
DOOR LIESBETH 
GOOSSENS
tijdens Speelbabbel

De peutertijd is een spannende en leerrijke periode 
voor je kind. Je kind ontdekt dat hij een zelfstandig 
persoon is en krijgt een eigen willetje. 

‘Van mij’, ‘ikke’, ‘zelf doen’ en ‘nee’ zijn typische 
uitspraken van een peuter. Niet willen eten, 
tegensputteren bij het slapen gaan, bijten of een 
driftaanval krijgen in de supermarkt, het hoort er 
allemaal bij. Deze fase wordt ook wel eens de 
‘peuterpuberteit’ genoemd. Omdat je peuter net 
zoals een puber zijn grenzen verkent en zelfstandig 
en op zijn eigen manier wil handelen. Tijdens dit 
infomoment staan we stil bij hoe we hier het best 
mee omgaan. 

Lees meer over de Speelbabbel op pagina 42.

WOENSDAG 15 DECEMBER

	 9.30 uur

	 ’t Parkske, Eugeen Dierckxlaan 24, Schilde

	  www.schilde.be/inschrijven

  03 380 07 47, welzijn@schilde.be
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In september en oktober toeren we elke 
dinsdagvoormiddag rond met onze mobiele 
koffiekar ’t Schil Vanneke. Iedereen is welkom om 
te genieten van een lekker kopje koffie, thee of 
soep. En dit helemaal gratis.

Sociale contacten door corona 
verloren? Geen paniek,  

‘t Schil Vanneke is herboren!

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 week staan we op een andere locatie in 
Schilde of ’s-Gravenwezel. En dit van 10 tot 13 uur.

Dinsdag 7 en 14 september
Buurtterrein Kraanweide, Liersebaan, Schilde
Dinsdag 21 en 28 september
Parking bakkerij Vanderavoort,  
Karel Werrebroecklei 3, ’s-Gravenwezel
Dinsdag 5 en 12 oktober
Buurtterrein De Spildoren, Schilde 
Dinsdag 19 oktober
Molenerf, Molenstraat 70, Schilde
Dinsdag 26 oktober
Den Hert (achter Pagode), Schilde
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Ouder worden doen we allemaal. En wie droomt er 
nu niet van een gezonde vitale oude dag waarbij 
alles nog kan en mag? We helpen 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. Aangevuld met een pak 
vinnige activiteiten. Word jij ook een heerlijk-vinnige 
senior?

NIEUW
Vanaf vrijdag 17 september starten verschillende 
(wekelijkse) sportieve activiteiten, maar ook 
interessante workshops en lezingen rond 
gezondheid. Bij deze brochure vind je tien  
bonnetjes die je kunt inruilen 
voor een activiteit.

AFTRAP  
HEERLIJK VINNIG 
donderdag 16 september

Kom mee picknicken en gezellig samen zijn en 
geniet van een dagje gezond bewegen en eten.
Reserveren voor de picknick is verplicht.

	  11 uur  start natuurwandeling of fit-o-meter  
in het park

  12.30 uur   picknick verzorgd door de 
Dobbelhoeve, met muzikaal optreden 
en volksspelen (reserveren verplicht)

  14 uur   tornooi petanque en Kubb

	 Oranjerie, De Pont 45, Schilde

	 03 380 07 47, senioren@schilde.be 

HEERLIJK 
VINNIG 
55+
van 16 september  
tot 30 november
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Qigong

Chinese ademhalings-, ontspannings-  
en bewegingsleer. 

  maandag 13, 20, 27 september en 4, 11, 18, 25 

oktober en 1, 8, 15, 22, 29 november van 10 tot 11 uur

Curve bowl

Indoor sport gespeeld op een groene mat, met daarop in 
het midden een blok, waar rond moet gebowld worden. 

	  elke maandag vanaf 20 september  

van 14 tot 16 uur

Turnen

Turnlessen door Turnkring Rust Roest. Voorzie gemakkelijke 
kledij en een paar turnpantoffels.

	  vrijdag 24 september en vrijdag 22 oktober  

en vrijdag 19 november van 10 tot 11 uur

Thai Chi zwaard

Uitstraling, zelfvertrouwen, assertiviteit maakt deze zachte 
bewegingsvorm heel krachtig. Breng een stok mee.

  donderdag 16, 23, 30 september en 7, 14, 21, 28 

oktober en 4, 11, 18, 25 november van 11 tot 12 uur

   Dorpshuis, 

Kerkstraat 24,  

Schilde 

(’s-Gravenwezel)

  0473 90 00 62, 

www.gracia.be

	  één bonnetje per 

les

   Dorpshuis, Kerk-

straat 24, Schilde 

(’s-Gravenwezel)

  0473 90 00 62, 

www.gracia.be

	  één bonnetje per 

les

	  Dorpshuis, Kerk-

straat 24, Schilde 

(’s-Gravenwezel)

	  03 380 07 40, 

sport@schilde.be,  

www.schilde.be/

inschrijven 

		 gratis

	  GLS De Wingerd, 

Wijnegemsteenweg 

inrit naast nr. 18,  

Schilde 

(’s-Gravenwezel)

	  03 384 34 60 of 

0495 48 80 12,  

turnkring.rust.

roest@gmail.com

		 	één bonnetje per 

les

PROGRAMMA 
Voor lezingen en workshops van Heerlijk Vinnig verwijzen we  

naar de rubriek ‘Seniorenweek’ op pagina 25.
Het volledige programma vind je op www.schilde.be/heerlijkvinnig.
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Badminton

Leer badmintonnen op een ontspannende, leuke manier.

		 	elke woensdag vanaf 22 september van 15 tot 16.30 

uur

NRG Fitness

Kom fitnessen en verbeter je conditie en kracht.

	 elke donderdag in de maand november

Kruidenapotheekactiviteit

Maak kennis met enkele kruiden en vul je apothekerskast 
met zelfgemaakte, natuurlijke kruidenpreparaten. 

	  donderdag 14 oktober 

van 14.30 tot 16.30 uur

Fitometer

Hou je conditie op peil op het 1.100 meter lange parcours 
met 18 oefeningen. Je krijgt deskundige begeleiding in 
groep.

	  elke vrijdag vanaf 17 september  

van 15 tot 16 uur

Atletiek

Open trainingsmomenten

	  elke dinsdag vanaf 21 september en  

elke donderdag vanaf 23 september  

van 18.30 tot 20 uur.

		 	Sporthal Vennebos, 

Hoevedreef 5, 

Schilde

		 	03 380 07 40, 

sport@schilde.be

		 	één bonnetje per 

les

	  Sportpunt de Caters, 

Moerstraat,  

Schilde 

(’s-Gravenwezel)

	  atletiekschilde@

hotmail.com

		  één bonnetje per 

les

	 	NRG Fitness, 

Turnhoutsebaan 

350, Schilde

	 	NRG Fitness,  

03 380 11 11

		 	03 380 07 40, 

sport@schilde.be

	 	Werf 44 (kleine 

zaal), Schoolstraat 

44, Schilde

	 	www.

ummagumma.be

	 	03 380 07 40, 

sport@schilde.be

		 gratis

	  Sportpunt Schilde-

hof – Bellevue 

(hoofdingang park), 

Schilde

	  03 380 07 40, 

sport@schilde.be,  

www.schilde.be/

inschrijven

		 gratis
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