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Minimale levering
aardgas in de winter
Verwarm je je woning met aardgas en betaal je je verbruik
vooraf met een aardgasbudgetmeter? Dan kan het OCMW je
in de winter een minimale levering aardgas toekennen.
In de winter loopt het energieverbruik al gauw op. Soms
wordt het zo koud dat je je woning onvoldoende warm
krijgt met wat je oplaadt op je aardgasbudgetmeter. Het is
dan mogelijk dat je zonder aardgas dreigt te vallen eens het
verbruikskrediet volledig op is en er geen geld is voor een
volgende oplaadbeurt.
Om dit te voorkomen, kun je bij het OCMW een tussenkomst vragen
om je aardgasbudgetmeter op te laden. Van zodra de nodige afspraken
rond zijn, zorgt deze tussenkomst ervoor dat je je woning kunt blijven
verwarmen.
Informeer tijdig bij het OCMW van Schilde naar de voorwaarden. Als je in
aanmerking komt, kun je om de 14 dagen voor een bepaald bedrag een
minimale hoeveelheid aardgas opladen.

Vraag

Ik organiseer
binnenkort
een privé
feest. Kan
ik een zaal
huren?
Dag gemeente
Wij trouwen in de zomer van 2022.
Uiteraard kunnen we dit niet laten
voorbij gaan zonder een feestje
met familie en vrienden. Waar
kunnen we terecht om een zaal te
huren?
Groeten
Michelle en Pieter
Dag Michelle en Pieter

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

2.551
likes

Bij het ter perse gaan van dit nummer tellen we meer dan 2.500 likes op Facebook.
Een mooie mijlpaal voor onze pagina! Heel fijn dat jullie ons massaal volgen.
Via deze weg willen we jullie blijven informeren over alles wat er reilt en zeilt
in Schilde: grootse gebeurtenissen, kleine maar fijne nieuwtjes
van elke dag, met en voor mensen die van Schilde
de allerleukste gemeente van de Kempen maken.

Jullie kunnen daarvoor onze
gemeentelijke zalen en lokalen
gebruiken. Die zijn geschikt
voor heel wat activiteiten: een
vergadering, een tentoonstelling,
een kinderfeestje, een kaart
namiddag … Of voor een
trouwfeest dus.
Je hebt de keuze uit zalen in
Schilde en ’s-Gravenwezel en in ons
gemeenschapscentrum Werf 44.
Op www.schilde.be/zaalverhuur
vind je meer info over de facili
teiten, wat wel en niet kan en wat
de tarieven zijn.
Ook als vereniging kun je een
zaal huren, en dit aan een gunstig
tarief. Voor bepaalde doelgroepen
zoals scholen is het gebruik van de
gemeentelijke zalen zelfs gratis.
Een zaal reserveren doe je online
op www.schilde.be/zaalverhuur,
via www.evenementen@schilde.be
of via 03 380 16 83. Doe dat
minstens een maand en maximaal
6 maanden op voorhand.

Een dikke dankjewel, en op naar de 5.000!
Heb jij ook een vraag voor
gemeente Schilde?
Stuur een mailtje naar
communicatie@schilde.be.
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Laat de blaadjes maar vallen…
en liggen
Een bladerdek is als een parasol om de aarde te beschermen tegen de
uitdrogende zon, in de winter dient het als een beschermdeken. Een
gezonde tuin start met een goede bodem, het is dus belangrijk om die
te beschermen: met blaadjes.
In heel wat straten in onze gemeente
staan bomen. Die zorgen voor schaduw
en gezelligheid in de lente en zomer maar
in de herfst zijn hun afvallende bladeren
soms lastig. Maar bladeren zijn geen afval,
je mag ze gewoon laten liggen.
Veeg ze enkel bijeen waar het echt
hindert. Zoals natte bladeren op je tuinpad
en oprit of op de stoep voor je huis omdat
ze gevaarlijk zijn om over uit te glijden.
Blaadjes maken je gazon niet kapot, teveel
blaadjes wel. Hark ze weg en leg ze onder
je boom of in je moestuin. Of verzamel
ze op je composthoop en laat de natuur
enkele maanden haar werk doen. Het
volgende tuinseizoen heb je bladcompost
die je tussen je hagen, struiken of vaste
planten kunt aanbrengen. Er over rijden
met je grasmachine is ook een optie,
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zo versnipper je de bladeren op je gazon
en hoef je je gazon niet meer te bemesten
als je dat van plan was. Een bladblazer
is niet nodig, die maakt teveel geluid en
verstoort de beestjes. Blaadjes zijn ideale
voeding voor bodemdiertjes die voor een
gezonde bodem zorgen. Haal je ze weg,
dan sterven ze uit.



Bomen halen voedingsstoffen uit
de bodem en halen CO2 uit de lucht.
We krijgen gratis mest en humus.
Als we in de herfst de blaadjes laten
liggen, hebben we tegen de lente
een verteerde humuslaag, de meest
kostbare grondstof voor onze bomen.

Toch nog bladeren teveel?
Breng overtollige bladeren naar het
recyclagepark. Per kalenderjaar zijn de
eerste 400 kg snoeihout en bladeren
gratis. Overtollige bladeren van
laanbomen op het openbaar domein
verzamel je in een zelfgemaakte
bladkorf. Richtlijnen over het maken
en plaatsen van deze bladkorf vind
je op www.schilde.be/bladval.
Het leegmaken van de bladkorven
gebeurt door de zuigwagen van de
gemeente volgens een vaste route.
Let wel op dat je er alleen bladeren
van laanbomen in gooit, en geen
takken of ander tuinafval. Woon je
in een wijk met laanbomen, spreek
dan af met je buren en organiseer
een wijkinzameling. De gemeente
levert gratis hekken voor het tijdelijk
verzamelen van bladeren per wijk. Een
telefoontje naar 03 380 14 80 voor het
leegmaken van de hekken volstaat.

Wat bij een overlijden
Een overlijden in je naaste omgeving is een ingrijpende
gebeurtenis. Als een gezins- of familielid sterft, brengt dat heel
wat emoties teweeg. Tegelijk moeten er in die periode heel wat
praktische en administratieve zaken geregeld worden.
Van de begrafenis tot de nalatenschap, van het opzeggen van diensten tot het
aanvragen van een overlevingspensioen en nog veel meer. Meestal zijn we daar
niet zo goed op voorbereid. Het sociaal huis helpt je met een handig overzicht om
je wegwijs te maken doorheen de administratieve gevolgen van een overlijden. Je
vindt er info over wat je moet doen en welke documenten je nodig hebt. Zo hoeft de
administratieve nazorg van een overlijden geen bijkomende bron van stress meer te
zijn.
Voor de nabestaanden kan een overlijden ook een aantal moeilijke situaties met
zich meebrengen waarvoor hulp of advies nodig is: financiële, sociale, praktische of
juridische problemen. Ook voor het omgaan met rouw en verlies kan het nuttig zijn
om een beroep te doen op ondersteuning. Een overlijden verwerken verloopt voor
iedereen anders. Voor de meeste mensen is het belangrijk dat ze erover kunnen en
mogen praten. Naast familie en vrienden kunnen ook professionele hulpverleners
hulp en steun bieden. Bij het sociaal huis staat een team van ervaren maatschappelijk
werkers voor je klaar. Samen met jou gaan we op zoek naar antwoorden op je vragen
of gaan we na welk aanbod er in de gemeente is dat aansluit op wat je nodig hebt.
  
Je kunt ons vrijblijvend contacteren voor een afspraak op kantoor, een telefonisch
gesprek of een huisbezoek.
 S ociaal huis, Turnhoutsebaan 67, Schilde, 03 383 62 18,
socialedienst@schilde.be

2970 KORT
• Er zijn wijzigingen in de
ophaalmomenten van gft rond
11 november. De lediging van jouw
gft-container zal uitzonderlijk toch op
11 november (feestdag) doogaan.
Op de papieren ophaalkalender
staat nog woensdag 10 november
vermeld, maar de ophaling zal
dus verschuiven naar donderdag
11 november. Tip: met de gratis
Recycle!app op je smartphone
ontvang je de dag vóór de ophaling
een melding! Zo mis je geen enkele
ophaalronde meer…
• Heel wat aktes en attesten kun je
voortaan ook online aanvragen
of downloaden via je eigen
Burgerprofiel. Zo moet je niet meer
fysiek langs het gemeentehuis. Klik op
de balk bovenaan op www.schilde.be
en meld je aan. Daarna krijg je
toegang tot het overzicht van je
overheidsadministratie. Probeer het
meteen!
• Wil jij iemand uit jouw buurt
helpen? Boodschappen doen, een
babbeltje slaan of de hond uitlaten?
Registreer je als zorgzame buur via
www.hoplr.com.
• Pas op voor valse berichten
(phishing) of telefoons in naam
van de Pensioendienst. Er circuleren
berichten waarbij er via smartphone
of e-mail een link wordt bezorgd,
zogenaamd van de Rijksdienst voor
Pensioenen. Men vraagt naar persoons- 
en bankgegevens, maar criminelen
willen deze gebruiken om je rekening
te plunderen. Meer nieuws op
www.politie.be/5355/.
• Werkt Excel niet vlot? Of heeft je
tablet vreemde kuren? Ga dan eens
langs bij digidak tijdens de vrije
inloopmomenten. In ’t Parkske kun
je elke vrijdag van 9 tot 12 uur terecht.
En in het Dorpshuis elke woensdag van
18 tot 20 uur. Breng zeker je laptop,
smartphone of tablet mee. Gratis en
zonder reservatie. Meer info via
digidak@schilde.be of 03 380 07 44.

Meer kort nieuws op pagina 6.
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2970 KORT
• Op 11 november herdenken we
Wapenstilstand met een huldiging om
10 uur aan het herdenkingsmonument
op het Lodewijk De Vochtplein in
’s-Gravenwezel. Om 11 uur is er
een eucharistieviering in de SintGuibertuskerk in Schilde, gevolgd door
een bloemenhulde aan de graven
van de gesneuvelde soldaten en
burgerslachtoffers. Opgeluisterd met
muziek van de Koninklijke Harmonie
Takjes Worden Boomen en met
medewerking van Heemkundige Kring
Scilla.
• Tijdens de herfstvakantie is op 3, 4 en
5 november iedereen tussen 2,5 en
12 jaar welkom op het speelplein.
Inschrijven kan via www.schilde.be/
inschrijven.
• Ben je 50+ en kriebelt het om
zelfstandige te worden? Je bent
niet alleen! Alsmaar meer mensen
kiezen om op latere leeftijd een
eigen zaak te beginnen. Een grondige
voorbereiding is daarbij essentieel.
Daarom organiseert Integraal vzw een
driedelige namiddagreeks in Brugge,
Gentbrugge, Herentals of Sint-Niklaas.
De sessies gaan eind november / begin
december van start. Deelname is gratis,
inschrijven verplicht. Meer info op
www.ondernemen50plus.com.
• Goed nieuws voor de boekenfans.
Want het bibliotheekfiliaal in
’s-Gravenwezel zal voortaan opnieuw
geopend zijn op zaterdag tussen 10 en
12 uur.
• Gezinnen met drie of meer kinderen
ten laste kunnen ieder jaar rekenen
op een financiële toelage. De
gemeente komt gezinnen hiermee
tegemoet in de algemene kosten. Nog
niet aangevraagd? Doe dit ten laatste
op woensdag 10 november via
www.schilde.be/toelagegrotegezinnen.

Meer kort nieuws op pagina 7.

Slibruiming
Antitankgracht
Dit najaar zal de Vlaamse Milieumaatschappij over een traject van
3 kilometer slib verwijderen uit de Antitankgracht in onze
gemeente. Hierdoor zal de doorstroming en de waterkwaliteit
verbeteren, waardoor waterplanten en vissen een duwtje in de rug
krijgen. De slibruiming wordt uitgevoerd met een 'schuifboot'.
Zo moet de Antitankgracht niet droog worden gezet en is de impact
op de visstand minimaal.
Het te ruimen traject loopt van Schildestrand tot aan de laatste sluisbunker aan de
grens met Ranst. De sliblaag is op meerdere plaatsen erg dik en verontreinigd met
zware metalen, PAK’s en minerale olieën. Door de ruiming verbetert niet alleen de
doorstroming maar zal ook de ecologische toestand van deze beschermde waterloop
verder verbeteren. In totaal zal meer dan 17.000 m³ slib verwijderd worden.
De VMM heeft de voorbije jaren al in meerdere trajecten in Stabroek, Schoten,
Brasschaat … gelijkaardige saneringswerken uitgevoerd. De resultaten na de werken
zijn heel hoopgevend voor het ecologisch herstel van de Antitankgracht. Een paar jaar
na de werken zal er een herstel van ecologisch leven zijn in de waterloop, met onder
meer een sterke toename van het aantal waterplanten. Ook landschappelijk bieden de
uitgevoerde ruimingen een belangrijke meerwaarde. Wandelen en fietsen langs deze
historische waterloop wordt hierdoor nog aangenamer.

Slib ruimen met een schuifboot
De ruiming wordt uitgevoerd met een schuifboot.
Die duwt het slib vooruit, waarna een kraan het
uit de waterloop schept. Zo hoeven er geen
stukken van de Antitankgracht drooggezet
te worden en is de impact op de visstand
minimaal. De aannemer heeft de precieze
startdatum nog niet bepaald. De bedoeling
is om de werken voor half maart 2022 te
finaliseren.
Deze slibruiming van de Vlaamse
Milieumaatschappij is in uitvoering van het
landschapsbeheersplan voor de Antitankgracht.
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Groepsaankoop
spouwmuurisolatie
Zijn de muren van je woning niet of slechts beperkt geïsoleerd?
Dan verdwijnt 25 % van de warmte door de muren. Muurisolatie
is een stap naar een lagere energiefactuur en meer comfort.
Eerst moet je weten welk soort muren je hebt. Spouwmuurisolatie kan enkel geplaatst
worden bij woningen die beschikken over een spouwmuur. Dat is een holle ruimte van
ongeveer 5 cm tussen de binnen- en buitenmuur. Die ruimte kun je na-isoleren.
Niet alle woningen beschikken over een spouwmuur, maar is jouw woning gebouwd
na 1940, dan is de kans groot dat je de spouwmuren kunt laten opvullen met
isolatiemateriaal. Spouwmuurisolatie is snel geplaatst en verandert niets aan het
uitzicht van jouw woning. Is je spouw niet groot genoeg of is er geen spouw, dan kun
je kiezen voor buitenmuurisolatie.

Premies om te isoleren
Gemeente Schilde helpt je graag bij deze ingreep aan je woning, door het aanbieden
van een voordelige groepsaankoop samen met het EnergieK Huis. Een relatief
goedkope maatregel die zichzelf snel terugverdient (< 5 jaar), mede dankzij de
premie spouwmuurisolatie van Fluvius, die nog steeds 5 euro per m² bedraagt.

Wil je meer weten?
Meld je aan op de website van IGEAN voor een gratis expertise en een vrijblijvende
offerte bij één van de geselecteerde aannemers.
 www.igean.be/spouwmuur, www.igean.be/energiekhuis

2970 KORT
• Plaats een regenwaterton en gebruik
het regenwater voor je planten, tuin
en het schoonmaken van je wagen
of fiets. Regenwater is zacht en goed
voor je planten, bovendien bespaar
je zo op drinkbaar kraantjeswater.
Tot 10 december kun je via IGEAN
een regenton aankopen van
goede kwaliteit aan een voordelige
prijs. Meer info op www.igean.be/
regenwatertonnen.
• Voor dringende medische hulp die niet
kan wachten tot na het weekend kun
je terecht bij Huisartsenwachtpost
Voorkempen. Dit kon tot voor
kort enkel tijdens het weekend en
feestdagen, maar vanaf nu kun je er ook
terecht op brugdagen. Ook op vrijdag
24 december en vrijdag 31 december
zal de wachtpost geopend zijn vanaf
16 uur. Inwoners van Schilde kunnen
bellen op 0900 100 05. Meer info via
www.wachtpostvoorkempen.be.
• De Provincie Antwerpen onderhoudt
in onze gemeente verschillende
waterlopen. Nog tot december maait
ze de overtollige vegetatie en worden
zwerfvuil en andere hindernissen
verwijderd. Zie je iets dat niet thuishoort
in de waterloop en mogelijk hinder
veroorzaakt, aarzel dan niet om dit te
signaleren via het Meldpunt waterlopen
op provincieantwerpen.be.

Meer nieuws: www.schilde.be
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De straatbabbel
Wat mag er voor jou onder de kerstboom liggen?

Liliane: “Wat er precies onder die
kerstboom ligt, maakt me niet zo veel uit.
Wie er allemaal rond die kerstboom zit
wél. Ik kijk er enorm naar uit om kerst
opnieuw met mijn familie te vieren.
Vorig jaar heb ik gevierd met mijn gezin,
maar zo’n uitgebreid familiefeest miste
ik toch echt wel.”

Nina: “Ik ben nogal een moeilijke op
vlak van cadeaus. Ik weet totaal niet wat
ik zou vragen (lacht). Ik ben echt met elk
cadeau tevreden. Ik hoop vooral op een
leuke tijd met mijn familie en dat mijn
grootouders nog in goede gezondheid
zijn.”

Annik: “Het ideale pakketje onder de
kerstboom zou voor mij een pakketje
vrijheid zijn. Terug vrijuit kunnen leven
zonder mondmasker zou voor mij een
mooi cadeau zijn.”
Nora: “Ik wil supergraag een iPad om
spelletjes op te spelen. Ik ben daar al lang
voor aan het sparen dus centjes onder
de kerstboom zouden heel leuk zijn.
Dan moet ik mama haar gsm niet meer
gebruiken (lacht).”

Problemen met je nieuwe
identiteitskaart?
Check zeker je eID-software
De identiteitskaart zit sinds begin dit jaar in een nieuw jasje. Niet alleen de buitenkant ziet er anders uit, ook de kaart zelf en de
contactchip zijn vernieuwd. Hierdoor kun je problemen ondervinden met online toepassingen met een oude versie van de eID-software.
Merk jij dat je identiteitskaart niet werkt wanneer je je wil aanmelden bij online toepassingen zoals Mijn Burgerprofiel en Tax-on-Web?
Om je identiteitskaart te kunnen blijven gebruiken in een digitale toepassing, is er een nieuwe versie van de eID-software. Het is dus
belangrijk om deze nieuwe versie te installeren.
 Hoe je deze software kunt downloaden, ontdek je op www.schilde.be/vernieuwde-eid.
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Seniorenrestaurant
Molenerf
Lekker uit eten met leeftijdsgenoten uit de gemeente? Dat
kan in het seniorenrestaurant in het Molenerf. Elke dinsdag en
donderdag van 12 tot 14 uur is iedereen vanaf 65 jaar van harte
welkom. Je kunt er genieten van een gezond middagmaal tegen
een betaalbare prijs, in een sfeer waar nieuwe sociale contacten
mogelijk worden. Je krijgt soep, een hoofdgerecht en een dessert.
De vrijwilligers en medewerkers bedienen je met veel plezier
en staan ook altijd klaar voor een leuke babbel. Aansluitend op
de lunch wordt er altijd een activiteit georganiseerd waaraan je
vrijblijvend kunt deelnemen.

De maaltijden moet je ten laatste voor 15 uur de dag
voordien telefonisch of via mail reserveren of annuleren. Een
volledige maaltijd kost 6 euro. Heb je recht op een verhoogde
tegemoetkoming, dan kun je een vrijetijdspas+ aanvragen bij het
evenementenloket. Met deze vrijetijdspas betaal je slechts 3 euro
voor een volledige maaltijd.
 S eniorenrestaurant, Molenstraat 70, Schilde,
0492 22 83 33, seniorenrestaurant@schilde.be

Gratis wifi op publieke plaatsen
Zijn jij en je smartphone onafscheidelijk? Dan hebben wij
goed nieuws voor jou. Vanaf nu surf je op zeven locaties
in onze gemeente op ons gratis wifinetwerk. Zo heb jij het
wereldwijde web gratis in je broekzak.
Gemeente Schilde kreeg daarvoor een subsidie van 15.000 euro
binnen het Europese WiFi4EU-project. Dat wil alle Europese burgers
toegang geven tot draadloos internet op openbare plaatsen.
Uiteraard kun je niet alleen gratis surfen met je smartphone, maar
met elk draagbaar toestel.

Waar kun je gratis surfen in Schilde?
•
•
•
•
•

’t Parkske, Turnhoutsebaan 204
Jeugdhuis Pagode, Turnhoutsebaan 279
Parking Werf 44, Schoolstraat 44
Uitleendienst Schilde, Eugeen Dierckxlaan 23
Kerkplein en begraafplaats Schilde

Hoe kun je gratis surfen?
STAP 1: Selecteer bij de wifi instellingen in de lijst de
netwerknaam: WIFI4EU
STAP 2: Je wordt vervolgens omgeleid naar een website.
Accepteer de voorwaarden en het privacybeleid en klik op ‘accept
and connect’.
STAP 3: Veel surfplezier!

Wist je dat…
er in onze gemeente al sinds 2006 gratis internet aanwezig is in
een aantal gemeentelijke gebouwen via onze Schilde_hotspot? Je
kunt er gebruik van maken in onder andere het gemeentehuis, het
Dorpshuis, Werf 44, GLS de Wingerd, het sociaal huis, Molenerf,
kinderdagverblijf Het Appeltje en ’t Wezelke en digidak.
Dit doe je door simpelweg bij je wifi-instellingen op je draagbaar
toestel de netwerknaam
‘Schilde_Hotspot’ te selecteren.

Waar kun je gratis surfen in ‘s-Gravenwezel?
• Lodewijk De Vochtplein
• Scoutswezel, Gillès de Pélichylei 30A
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Het Tribunaal is een leegstandsproject van gemeente Schilde. Sinds november 2020 is het de werkplek,
uitvalsbasis, tweede huis ... van enkele creatieve en ondernemende jongeren tussen 16 en 26 jaar.
Het leegstaande vredegerecht aan de Turnhoutsebaan in Schilde krijgt zo een boeiende, tijdelijke invulling
en jongeren krijgen er de kans om in hun eigen gemeente hun eerste stappen te zetten in hun creatieve
en ondernemende carrière. Hoog tijd dus om deze enthousiaste jongeren van eigen bodem eens voor te
stellen.

Matthias Mertens (19),
designer en oprichter
van PLACEDESIGNS
Onlangs nam de jonge Matthias
Mertens, student marketing,
zijn intrek in Het Tribunaal. Deze
ambitieuze Schildenaar wil hier
experimenteren met zeefdruk, en
nieuwe designs maken voor zijn
kledinglijn ‘Placedesigns’.
Vorig jaar lanceerde Matthias
‘Placedesigns’, een lijn van kleding met
zelfontworpen prints. Hij is nog student,
maar een eigen bedrijfje heeft hij al.
Daarmee hoopt Matthias niet alleen
Schilde maar de hele wereld te veroveren.
“Zoals zovele jongeren verveelde ik me
vaak en zat ik voortdurend spelletjes
te spelen op mijn Playstation”, vertelt
Matthias. “Toen ik 14 jaar was, begon ik
een cursus ‘Photoshop en Illustrator’ aan
de academie. Ik wilde zélf iets maken en
ontwerpen. Na een tijdje had ik zoveel
ontwerpen, maar wat moest ik ermee?
Omdat ik graag met kleding bezig was,
besloot ik een ontwerp op een trui te
zetten. Op een week tijd verkocht ik er
50 aan mijn vrienden op school. Die
verantwoordelijkheid dragen om een
degelijk betaalbaar product af te leveren,
vond ik zo leuk. Dit vroeg om meer (lacht).”
“Na twee jaar wat prutsen zonder
regels en een echt concept, schreef ik
me in voor de universitaire opleiding
Handelswetenschappen. Als ‘studentzelfstandige’ kon ik zo mijn eigen bedrijfje
oprichten”, gaat Matthias verder. “In een
kledinglijn runnen kruipt veel tijd. Onlangs
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veranderde ik van
studie omdat het
niet makkelijk is
alles te combineren.
Naast student ben ik
ontwerper, producent
en verkoper. Maar ik
ben ervan overtuigd
dat het mij gaat
lukken. Al moet
ik daar veel voor
opgeven, zoals een
pintje drinken op
café.”
“Ik kan nu
eindelijk zeggen
dat mijn concept
er staat. Onder
‘Placedesigns’ breng
ik drie collecties
uit: ‘Place’, ‘Le
paradis c’est ici’ en
‘Forever eighteen’.
Iedere collectie
is gericht op een
andere doelgroep
én heeft een ander verhaal. Dat maakt
het ontwerpen nu zo boeiend. Ik breng
nu meer dan ooit met mijn label een
duidelijke boodschap: Let’s make the world
a better place!”
De collectie en verhalen van Matthias
kun je volgen via www.instagram.
com/placedesigns of op zijn website
www.placedesigns.be.

© Anton Roelant

“

Hier kan ik mijn
droom realiseren,
ondernemen én
creatief zijn

”

Lysander Van de Peer (25) en
Vincent Reynders (25), dorps
brouwers van de tripel 4-TAKT
Vincent en Lysander zijn twintigers
die naast hun job als IT-consultant en
industrieel ingenieur, een passie voor
bier en motoren delen. Brouwen doen
ze al een tijdje, maar in Het Tribunaal
willen ze hun product afwerken en
aan de man brengen.
Samen staan ze te trappelen om de
harten van de lokale bierdrinkers te
veroveren. Hun professionele ruimte
wordt zowel gebruikt als labo, bottelarij
en verdeelcentrum. Kortom: een multiinzetbare ruimte om van hun bier hét
Schildense dorpsbier te maken. “Het
begon met een soort ‘speeldoos’
om bier te brouwen”, aldus Vincent.
Vanuit dat resultaat zijn we volop gaan
experimenteren met ingrediënten en
dingen gaan uittesten.”
“De werkplek thuis werd al snel te klein”,
vervolgt Lysander. “We kregen een lege
ruimte in Het Tribunaal waar we zelf onze
mini-brouwerij mochten bouwen. Die
hebben we eigenhandig gebouwd en
betaald. Na twee jaar sleutelen staat er
nu het bier ‘4-takt’, een stoer bier voor
motorliefhebbers, net als wij.”

Een bier met een identiteit
“Nu het bier een etiket heeft, heeft het
ook een identiteit”, legt Vincent uit. “We
hebben een duidelijke doelgroep maar we
willen ook toegankelijk zijn voor het brede
publiek. De uitleg op de achterkant van het
flesje verduidelijkt ons concept. Want voor
veel mensen zegt ’4-takt’ niet zo veel. We
hebben ons bier laten proeven op kleine
gelegenheden en zijn nu 100 % zeker van
ons product: het is een volle en rijke tripel
geworden.”

“

Dankzij Het Tribunaal hebben
we de ruimte voor een mini-brouwerij
en opslagruimte

”
“Binnen dit en twee jaar willen we alles op
alles zetten om van ons bier een officieel
merk te maken. Maar hiervoor moeten
we eerst een onderneming oprichten en
nog veel meer research doen. Vervolgens
kunnen we beginnen met ons bier aan
de man te brengen aan winkels en
cafés. Maar dan zal ons huidig keteltje
van 50 liter niet meer volstaan en zullen
we moeten investeren in een grotere
ketel (lacht). En misschien wel in een
nieuwe ruimte. Maar dat kost veel geld.”
Spannende vooruitzichten dus!

Het Tribunaal, voor jonge
gedreven kunstenaars,
creatievelingen en
ondernemers.
Doel? Het creatief talent
dat Schilde rijk is zoeken,
vinden en sterker maken.
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Ben je tussen 16 en 26 jaar
en heb jij ook creatieve vragen,
projecten of plannen?
Eén adres: cultuur@schilde.be.

Lucas Payton (19),
Mike Habex (20) en
Ineke De Man (20),
kunstliefhebbers en
sociale verbinders bij
STUDIO 2970
Zit je met creatieve ideeën maar weet
je niet zeker hoe je ze in praktijk kunt
omzetten? Of zoek je gewoon een
inspirerende werkplek? Ga dan eens langs
bij Lucas, Mike of Ineke van Studio 2970,
drie jonge studenten én kunstenaars in de
breedste zin van het woord.
Zowel voor Lucas, Mike als Ineke speelt
‘kunst’ een belangrijke rol in hun leven.
Alle drie kozen ze tijdens hun middelbaar
voor een kunstrichting. En dat is wat
hen nu verbindt. Kunst in de breedste
zin van het woord. Ze gebruiken de
atelierruimte in Het Tribunaal om er te
werken aan hun eigen creatieve uitingen.
Video, multimedia, grafische vormgeving,
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schilderkunst en drama zijn hun dada. Hun
stek is een werk- en ontmoetingsplaats
voor iedereen die houdt van kunst of
creatief bezig zijn.
“Studio 2970 is de bindende factor
om elkaars ontwikkeling te volgen en
regelmatig ontmoetingen te organiseren”,
legt Lucas uit. “Het is onze bedoeling om
jonge kunstenaars en creatieve geesten
uit Schilde te verbinden en te inspireren.
Het atelier kan een plek zijn om elkaar te
ontmoeten, om er te werken, te schilderen,
om er hulp of advies te vragen of om
er gewoon een babbeltje te slaan. Het
zou fijn zijn mochten we iedereen ook
kunnen laten kennismaken met het werk
van een lokale beeldhouwer tijdens een
tentoonstelling. Of een muziekbandje dat
voor het eerst wil spelen voor een beperkt
publiek. Alles moet kunnen. Zolang de
kunstenaar maar aan het woord komt”,
besluit Lucas.
“We willen dat jongeren bij Studio 2970
zich in de eerste plaats thuis voelen, hun
eigen talenten ontdekken, experimenteren
of de eerste stappen zetten naar een
publiek. Een kunstcafé is één van de

“

Onze droom?
Een werk- en
ontmoetingsplek
creëren voor iedereen
die houdt van kunst

”
ideeën om dit alles te realiseren.” Volgens
Lucas, Mike en Ineke heeft Studio 2970
maar 1 écht doel: het creatief talent dat
Schilde rijk is zoeken, vinden en sterker
maken.
Wil je weten wat Studio 2970 doet
of de komende maanden op de
agenda zet? Volg hen dan via
www.instagram.com/studio2970

Winkelkernen
in het vizier
Elke gemeente heeft wel iets unieks dat haar onderscheidt van andere
gemeenten en dat haar een bijzondere aantrekkingskracht geeft.
Door dat te benadrukken en op een hedendaagse manier te ontwikkelen,
geven we zuurstof en toekomst aan een gezonde handelskern.

De winkelkernen in Schilde en ’s-Gravenwezel vormen een
belangrijk onderdeel van onze gemeente en maken deel uit van
de bedrijvigheid in het dorp. Het bepalen van dat unieke DNA,
de identiteit van de handelskernen, vormt de ideale start voor de
heropleving van de handelskernen.
In Schilde en ’s-Gravenwezel gaan handelaars, winkeliers en
horeca-uitbaters op zoek naar de identiteit van de winkelkernen,
samen met het gemeentebestuur en onder begeleiding van
experten van de provincie Antwerpen. Het moet ervoor zorgen dat
we de kernwinkelgebieden versterken en aantrekkelijker maken,
dat ze herleven en opfleuren.

Project ‘Straat in het vizier’
‘Straat in het vizier’ is een gefaseerd project dat startte in oktober
en loopt tot maart 2022. Het doel is om de beeldkwaliteit van de
winkelkernen te verhogen, de samenwerking tussen ondernemers
te bevorderen en samen de winkelkernen weer meer op de
kaart te zetten. Een participatieve aanpak staat centraal waarbij
ondernemers betrokken worden en zij hun ideeën kunnen geven.
In een eerste fase zal dus gepeild worden naar wat de
handelskernen bijzonder en aantrekkelijk maakt. Zo zoeken we
onder andere een antwoord op volgende vragen: Waarom komen

mensen winkelen in onze winkelkernen? Wat onderscheidt onze
winkelkernen van die van de buurgemeenten? Waarvan worden
bewoners en bezoekers enthousiast? Hoe verbinden zij mensen?
Wat leeft er in de straat? Hoe beleven we die? Door op al deze
vragen een antwoord te formuleren komen we tot de identiteit
van onze winkelkernen.
Tijdens het traject is er extra aandacht voor leegstand. Samen
gaan we op zoek naar constructieve en duurzame oplossingen
voor het invullen van de leegstaande panden.
In een volgende fase bepalen we hoe we de identiteit gaan
inzetten om een authentieke beleving te creëren in de
winkelkernen. De identiteit vormt de basis voor concrete acties in
de winkelkernen die de uitstraling ten goede komen. De identiteit
wordt omgezet in een nieuw kleedje voor de winkelkernen.
Zo worden de winkelkernen niet alleen aantrekkelijker voor de
klanten maar ook voor nieuwe ondernemers.
In een laatste fase zullen de concrete acties en resultaten
bekendgemaakt worden.
 d
 ienst lokale economie, 03 380 16 88,
ondernemen@schilde.be
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Sc h ilde on de r

een vl e u g je w in te rm a g ie !

Tijdens de eindejaarsperiode halen we alles uit de kast om voor een vleugje wintermagie te zorgen.
Met een gezellig winterdorp in ’t Parkske en sfeervolle verlichting door de straten brengen we een
feeërieke sfeer naar de gemeente. Maar er is meer …

Kom schaatsen in het Winterdorp
Van 26 november tot en met 9 januari daalt de kerstmagie opnieuw neer in onze
gemeente. Voor het vijfde jaar op rij zal Schilde weer baden in de kerstsfeer van het
Winterdorp. Naast de gezellige kerstchalets waar je geniet van een lekker hapje en een
drankje, kun je ook schaatsen op echt ijs. Of toch een poging doen… Elke zaterdag, zondag
en woensdag tussen 15 en 17 uur is er ook kinderanimatie zoals kindergrime en ballonnen
plooien. Iedereen ernaartoe dus.
Van vrijdag 26 november tot en met zondag 9 januari
maandag en dinsdag t.e.m. dinsdag 21 december
maandag en dinsdag vanaf maandag 27 december

16 tot 23 uur
14 tot 23 uur

woensdag

14 tot 23 uur

donderdag en vrijdag t.e.m. donderdag 23 december
donderdag en vrijdag vanaf donderdag 30 december

16 tot 23 uur
14 tot 23 uur

zaterdag

14 tot 23 uur

zondag

12 tot 21 uur

vrijdag 24, zaterdag 25, vrijdag 31 december en zaterdag 1 januari

14 tot 18 uur

 Toegang gratis. Schaatsen kost 5 euro met eigen schaatsen of 7,5 euro inclusief
huur schaatsen.

E li
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Ontmoet de kerstman
Tijdens het eindejaar hebben we een speciale gast in onze gemeente. Helemaal afgezakt
uit het hoge noorden doet de kerstman zijn intrede. Zowel in het centrum van Schilde als
’s-Gravenwezel komt hij tevoorschijn… Weet jij hem te spotten?

Wandelzoektocht met winterse
etalagetaferelen
Ook dit jaar vieren we kerst met een heuse wandelzoektocht. Ga mee op zoek naar
de kerstfiguren in de etalages van onze winkels. Een leuke wandeling doorheen Schilde
en/of ’s-Gravenwezel. In verschillende etalages staan kerstfiguren: kerstmannen,
kerstbomen, pakjes, sneeuwmannen en rendieren. Het zijn er heel wat! Haal het
wedstrijdformulier vanaf 18 december in het gemeentehuis of de bib of print het af
op www.schilde.be/wintermagie en ga met je kroost op zoektocht. Er vallen leuke
prijzen te winnen!

Eindejaarsshoppen in stijl
Tijdens de eindejaarsperiode mogen de winkels ook op zondag 5, 12, 19 en 26 december
de deuren openen. De winkeliers en de gemeente zorgen voor een aangename
omkadering tijdens het shoppen met verlichte kerstbomen en een streepje muziek op de
achtergrond. Heerlijk lokaal winkelen dus in Schilde en ’s-Gravenwezel.

Bak kleurrijke
chocoladekoekjes
Niks zo gezellig als thuiskomen in een huis
dat geurt naar versgebakken koekjes. Met
dit recept kun je samen met de kinderen
aan de slag en win je het smullend hart
van het hele gezin.
Nodig: 100 g boter – 150 g bruine suiker
– 175 g bloem – 30 g cacao – 1 ei – snuifje
zout – 1 tl baksoda – 1 tl vanille-extract –
100 g M&M’s
Kneed alle ingrediënten, behalve de
M&M’s, tot een deeg, wikkel in plasticfolie
en leg minstens 1 uur in de koelkast.
Verwarm je oven voor op 170°C. Maak
balletjes van het deeg en druk er bovenaan
M&M’s in. Bak de koekjes 10-12 minuten
op een bakplaat met bakpapier. Haal
de koekjes uit de oven en laat ze op de
bakplaat afkoelen. Smakelijk!

Klinken op het nieuwe jaar
Dit jaar tooien we de parking van Werf 44 opnieuw in een winters sfeertje en trakteren
we onze inwoners op soep, jenever, glühwein, warme chocolademelk en heerlijke
smoutebollen. Tijdens deze gezellige nieuwjaarsbabbel klinken we samen op een
fantastisch 2022. Noteer alvast 14 januari 2022 in je agenda!

Zorg jij ook voor een vleugje wintermagie?
Hang wat extra kerstlichtjes of een kleurrijke wens aan je raam en maak Schilde zo
extra gezellig tijdens de eindejaarsperiode.
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Schilde

In deze rubriek
lees je over leuke
initiatieven en
opmerkelijke
gebeurtenissen
uit Schilde en
’s-Gravenwezel.

Speelgoed inzamelen
voor Rochefort

Wereld Opruimdag in
‘s-Gravenwezel

België werd in de maand juli getroffen door
hevige overstromingen. Eén van de getroffen
gemeentes was Rochefort. Er werden de
afgelopen maanden al heuse inzamelacties op
poten gezet, vooral voor materiaal waar getroffen
gezinnen het meest nood aan hadden, zoals
huisraad en voeding.

Je bent ze misschien wel tegengekomen op
zaterdag 18 september. In het bos, langs het
water of gewoon in het dorp: vrijwilligers die afval
ruimen. Want op die dag is het Wereld Opruimdag
oftewel Word Clean Up day. Een dag waarop we
extra aandacht besteden aan zwerfvuil.

“Maar er is meer nodig”, stelt Frank Vekemans uit
Schilde en lid van de vrijwillige brandweerpost
Schilde. “Het is onwaarschijnlijk wat deze mensen
hebben verloren. Allemaal dingen waar ze mooie
herinneringen aan hebben. Zoals het speelgoed
van Lucie en Alice, twee zusjes van een getroffen
gezin uit Jemelle, een deelgemeente van
Rochefort. Hun speelgoed is stuk en vuil of de
rivier heeft het weggespoeld. Alice zou graag een
brief schrijven naar de Sint en hem vragen om
nieuw speelgoed te brengen.”

“

Met één klein gebaar maak
jij een wereld van verschil

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.
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”

Daarom doet Frank een oproep aan elke inwoner
van Schilde: “Zet je hart open en schenk een
nieuw stukje speelgoed aan de kinderen die niets
meer hebben. Koop het cadeautje van de Sint
voor je eigen kind of kleinkind niet één maar twee
keer. En geef het tweede cadeau aan Lucie,
Alice en een honderdtal andere kinderen.
Het zou zo mooi zijn als de Sint voor ieder kind in
Rochefort en Jemelle een mooi stukje speelgoed
bij zou hebben.”
Het speelgoed mag binnengebracht worden
tussen 8 en 19 november in het gemeentehuis,
Brasschaatsebaan 30, Schilde tijdens de
openingsuren.

“

Zorg dat je afval netjes in
de vuilbak belandt, want
samen gaan we voor
schoon

”
Ook in Schilde bleven ze die dag niet aan de kant
staan. Mooimakersgroep Zoersel/Schilde nam
reeds voor de vierde keer deel aan deze actie. Jef
Helderweert, een van de initiatiefnemers, zet zich
al lange tijd in voor de strijd tegen zwerfvuil en
riep iedereen op om mee afval te komen ruimen.
“Deze keer kozen we om door ’s-Gravenwezel en
langs de antitankgracht te trekken en de buurt
zwerfvuilvrij te maken. Dat levert een schonere
omgeving op en een prachtig signaal dat iedereen
daar een belangrijke bijdrage aan kan leveren.
Maar het is soms dweilen met de kraan open”,
aldus Helderweert. “Zwerfvuil opruimen is een
werk van lange adem. Want na uren opruimen,
ligt er alweer afval op straat. Daarom pleiten we
voor de invoering van statiegeld op blikjes en
petflessen.”
Een belangrijk signaal dus: we zijn zelf
verantwoordelijk voor een schone buurt en daar
kan iedereen aan meehelpen. Want schoon houdt
schoon.

‘t verhaal van
de kapel van Onze-Lieve-Vrouw-van-Bijstand
door Patrick Anthoni, Heemkundige Kring Scilla

1976, © AOE agentschap
voor onroerend erfgoed

In Vlaanderen vind je vaak op de meest onverwachte plekken een
kapel en dat is in onze gemeente niet anders. Vaak lijkt het ook of deze
kapellen, in welke vorm dan ook, als groter of kleiner gebouwtje, aan
bomen en randen van velden, er al eeuwen staan. Maar niets is minder
waar. De meeste dateren zelfs maar uit de vorige eeuw maar zijn zelden
opgericht na 1960.

Zo ook dus de kapel aan de Puttenhoflaan, vlak voor de pastorij,
die onlangs door onze gemeentelijke diensten zo mooi werd
hersteld en herschilderd. Het kapelletje is idyllisch gelegen naast
de knotlindendreef en mee opgenomen in het dorpszicht van de
pastorij, de kerk en de begraafplaats. De kapel zelf heeft echter
géén directe binding met de pastorij, al lijkt dat wel zo.
Wat is dan wel haar verhaal? Recht tegenover de kapel, in wat
toen de Kerkstraat was en nu Puttenhoflaan 15, was het café De
Warande gevestigd. Slechts weinigen kenden die naam want
het café werd in de volksmond ‘den Delle’ genoemd, naar Delle
(Delphine) Van Winckel. De familie Van Winckel was een grote,
gekende familie in het dorp en bracht verschillende beenhouwers
en onderwijsjuffrouwen voort. Een jongere zus van Delle, Celine

(21/2/1903 – 14/01/1942) had echter niet zo’n gemakkelijk leven
en kwam plots te overlijden op haar zolderkamer in Deurne tijdens
de oorlogsjaren.
Kort na WO II bouwden Delle en haar man de kapel op voor
haar overleden zus. Vandaar de naam Onze-Lieve-Vrouw van
Bijstandkapel. Zolang Delle leefde, onderhield zij de kapel. Na haar
overlijden namen een nicht en een buurvrouw deze taak tot zich.
Nadien zelfs de zoon van de buurvrouw. 80 jaar later drong zich
echter een grondige onderhoudsbeurt op.
Nu kan de kapel weer op een bescheiden manier fleur geven aan
de Puttenhoflaan in Schilde. En in herinnering brengen dat niet
iedereen een gemakkelijk leven heeft.
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Uit in
Schilde

DO 4 NOVEMBER
Natuur  Wandeling aan het
Bootjesven in Wortel
Startplaats: Heemhuis De Drie Rozen,
Kerkstraat 41-45, Schilde (’s-Gravenwezel),
13.45 uur
 03 658 87 50, secretariaat@dedrierozen.be

ZA 13 NOVEMBER

Erfgoed  Opendeur museum voor
Heemkunde
Heemhuis De Drie Rozen, Kerkstraat 41-45,
Schilde (’s-Gravenwezel), 14 uur
 secretariaat@dedrierozen.be

Quiz  16e quiz GROS Schilde
Werf 44, Schoolstraat 44, Schilde, 20 uur
 03 380 07 47, 0476 23 93 18,
gros@schilde.be

ZO 14 NOVEMBER

MA 8 NOVEMBER

Cultuur  Geschiedenis van Romantiek
tot Art Nouveau
Werf 44, Schoolstraat 44, Schilde, 14.30 uur
 www.ummagumma.be

Welzijn  EHBO bij baby’s en peuters
voor (groot)mama’s
Dorpshuis, Kerkstraat 24, Schilde
(’s-Gravenwezel), 19 uur
 markant.schilde.actief@gmail.com

Beurs  Tweedehands
kinderspeelgoed
Dorpshuis, Kerkstraat 24, Schilde
(’s-Gravenwezel), 14 uur
 03 658 06 31, sieglinde.mertens@gmail.
com

DO 4 NOVEMBER

DI 9 NOVEMBER

MA 15 NOVEMBER

Muziek  Ukelele concert
Werf 44, Schoolstraat 44, Schilde, 20 uur
 www.ummagumma.be

Muziek  Requiem door Jan Van Gassen
Werf 44, Schoolstraat 44, Schilde, 14.30 uur
 www.ummagumma.be

ZA 6 NOVEMBER

DO 11 NOVEMBER

Wandeling  Licht- en
sprookjeswandeling Schildehof
Oranjerie, De Pont 45, Schilde, van 18 tot 22 uur
 www.scilla.be of lees meer op pagina 20

Natuur  Wandeling Mastenbos in
Kapellen
Startplaats: Heemhuis De Drie Rozen, Kerkstraat
41-45, Schilde (’s-Gravenwezel), 13.45 uur
 03 658 87 50, secretariaat@dedrierozen.be

Voordracht  Beethoven ’de grote
geweldenaar’, door Jos Meersmans
Werf 44, Schoolstraat 44, Schilde, 14 uur
 03 658 24 38,
neosschildesgravenwezel@gmail.com,
www.neosvzw.be/schilde

DO 4 NOVEMBER

ZA 6 NOVEMBER

01

Voorstelling  Het uur blauw door
Johan Terryn
Werf 44, Schoolstraat 44, Schilde, 20 uur
 evenementen@schilde.be

DO 11 NOVEMBER
Muziek en woord  WijZijnJoris, door
Joris Peeters
Werf 44, Schoolstraat 44, Schilde, 14.30 uur
 www.ummagumma.be

ZO 7 NOVEMBER

ZA 13 en ZO 14 NOVEMBER

Natuur  Wandeling ‘In de voetsporen
van de landlopers’ (14 km)
Startplaats: Parking ‘de Klapekster’, Kolonie
41, 2323 Hoogstraten, 10 uur
 Jef De Maeyer, 0494 57 07 89,
jefdemaeyer1957@gmail.com, www.pasar.
be/lokale-afdeling/schilde-‘s-Gravenwezel

Sociaal  21e kerst- en geschenkenbeurs
Atheneum Schilde, Hoevedreef 9, Schilde,
zaterdag van 13 tot 19 uur en zondag van
10 tot 18 uur
 0497 59 64 55, info@fatimafair.be,
www.fatimafair.be

01
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02

ZO 7 NOVEMBER

02

MA 15 NOVEMBER
Vertelling  Meesterwerken Pieter
Bruegel, door Leo Spaepen
Heemhuis Scilla, Alfons Van den Sandelaan
4, Schilde, 20 uur
 www.scilla.be

DI 16 NOVEMBER

03

Dansen  Schilde Swingt seniorenfuif
Werf 44, Schoolstraat 44, Schilde, 13 uur
 senioren@schilde.be

03

DI 16 NOVEMBER
Vertelling  Verhalen achter
standbeelden
Dorpshuis, Kerkstraat 24, Schilde
(’s-Gravenwezel), 20 uur
 03 385 06 20, dhaese.Sonja@skynet.be,
www.davidsfondsschilde.be

DO 18 NOVEMBER
Natuur  Wandeling langs het Deken
Lauwerijspad
Startplaats: Heemhuis De Drie Rozen,
Kerkstraat 41-45, Schilde (’s-Gravenwezel),
13.45 uur
 03 658 87 50, secretariaat@dedrierozen.be

DO 18 NOVEMBER

04

Muziek  Just born
Werf 44, Schoolstraat 44, Schilde, 15 uur
 evenementen@schilde.be

DO 18 NOVEMBER
Muziek  Optreden Rain Dog
Werf 44, Schoolstraat 44, Schilde, 20 uur
 www.ummagumma.be

ZO 21 NOVEMBER
Muziek  Huisconcert
Ten Huize Rochtus, Bellevuedreef 8,
Schilde, 14.30 uur
 03 383 39 03, achiel.ossaer@skynet.be,
www.davidsfondsschilde.be

WOE 24 NOVEMBER
Creatief  Knutselavond kerstdecoratie
Den Bieshof, Kerkplein, Schilde, 19 uur
 markant.schilde.actief@gmail.com

DO 25 NOVEMBER
Natuur  Wandeling langs
Steynhoevepad
Startplaats: Heemhuis De Drie Rozen,
Kerkstraat 41-45, Schilde (’s-Gravenwezel),
13.45 uur
 03 658 87 50, secretariaat@dedrierozen.be

04

DO 25 NOVEMBER en
DO 30 DECEMBER

DO 2 DECEMBER

Muziek  Jukebox Jo
(Joris Van Oekelen)
Werf 44, Schoolstraat 44, Schilde, 20 uur
 www.ummagumma.be

Natuur  Wandeling langs de Hoekse
Beemden in Overbroek
Startplaats: Heemhuis De Drie Rozen, Kerkstraat
41-45, Schilde (’s-Gravenwezel), 13.45 uur
 03 658 87 50, secretariaat@dedrierozen.be

DO 25 NOVEMBER

DO 2 DECEMBER

Voordracht  Grote maatschappelijke
vragen: beslist de rechter, door Leo Neels
Dorpshuis, Kerkstraat 24, Schilde
(’s-Gravenwezel), 20 uur
 www.greenplease.be

Theater  Eindejaarsconférence
Bert Gabriëls
Werf 44, Schoolstraat 44, Schilde, 20 uur
 evenementen@schilde.be

05

VR 26 NOVEMBER

VR 3 DECEMBER

Lezing  Omtrent Oosterweel
verbinding, door Michaël Vinck
Werf 44, Schoolstraat 44, Schilde, 14 uur
 03 658 24 38,
neosschildesgravenwezel@gmail.com,
www.neosvzw.be/schilde

Welzijn  Bezoek Open Poortje
vzw Open Poortje, Puttenhoflaan 25,
Schilde, 13 uur
 03 383 27 11, annemie.vergote@gmail.
com, www.davidsfondsschilde.be

VR 26, ZA 27 en ZO 28
NOVEMBER

Voordracht  Sprookjes van Grimm,
door Frank Degruyter
Werf 44, Schoolstraat 44, Schilde, 20 uur
 03 658 24 38,
neosschildesgravenwezel@gmail.com,
www.neosvzw.be/schilde

Fair Trade  Geschenkenbeurs
Wereldwinkel
Schoolstraat 14 A, Schilde, vrijdag van
16 tot 20 uur, zaterdag en zondag van
10 tot 17 uur
 03 385 91 41

VR 3 DECEMBER

ZO 5 DECEMBER

MA 29 NOVEMBER
Workshop  Kookdemonstratie
feestgerechten
Dorpshuis, Kerkstraat 24, Schilde
(’s-Gravenwezel), 13 uur
 Parochiale vrouwenbeweging
’s-Gravenwezel, hendrixrita@yahoo.com

DI 30 NOVEMBER
Vertelling  Reisverslagen met
kampeertips Phrigië en Georgië
Werf 44, Schoolstraat 44, Schilde, 14.30 uur
 www.ummagumma.be

Erfgoed  6e Genealogische dag
De Wip, Speelhofdreef 4, Schilde, van 10
tot 17 uur
 Heemkundige Kring Scilla, 03 385 29 61,
mariettakersemans@telenet.be

ZO 5 DECEMBER
Erfgoed  Opendeur museum voor
Heemkunde
Heemhuis De Drie Rozen, Kerkstraat 41-45,
Schilde (’s-Gravenwezel), 14 uur
 03 658 87 50, secretariaat@dedrierozen.be

MA 6 DECEMBER
Film  De Klucht van de brave
moordenaar
Heemhuis Scilla, Alfons Van den Sandelaan
4, Schilde, 20 uur
 www.scilla.be
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DI 7 DECEMBER

DO 16 DECEMBER

MA 20 DECEMBER

Muziek  The Kinks tribute
Werf 44, Schoolstraat 44, Schilde, 20 uur
 www.ummagumma.be

Natuur  Wandeling langs het
Jan Vleminckpad in Wijnegem
Startplaats: Heemhuis De Drie Rozen,
Kerkstraat 41-45, Schilde (’s-Gravenwezel),
13.45 uur
 03 658 87 50, secretariaat@dedrierozen.be

Opendeur  Open klasje basisschool
Vennebos
Basisschool Vennebos, Kasteeldreef 24,
Schilde, van 9 tot 10.20 uur
 www.vennebos.be

WOE 8 DECEMBER
Tentoonstelling  David Hockney
Samenkomst: Werf 44, Schoolstraat 44,
Schilde, 8.30 uur
 markant.schilde.actief@gmail.com

DO 9 DECEMBER
Natuur  Grote Zeurtwandeling in
Schoten
Startplaats: Heemhuis De Drie Rozen,
Kerkstraat 41-45, Schilde (’s-Gravenwezel),
13.45 uur
 03 658 87 50, secretariaat@dedrierozen.be

ZO 12 DECEMBER
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Muziek  Aperitiefconcert Keiko
Shichijo
Werf 44, Schoolstraat 44, Schilde, 11 uur
 evenementen@schilde.be

DI 14 DECEMBER
Boeken  Leeskring, ‘De drukker van
Venetië’ van Javier Azpeitia
Hoofdbibliotheek, Brasschaatsebaan 30,
Schilde, om 14 en 20 uur
 03 380 16 01, bibliotheek@schilde.be,
bib.schilde.be

DO 16 DECEMBER
Lezing  ‘De Smid’, door Seerp Visser
Dorpshuis, Kerkstraat 24, Schilde
(’s-Gravenwezel), 20 uur
 03 384 01 13, www.davidsfondsschilde.be

VR 17 DECEMBER
Lezing  ‘Amerikanen en hoe
ze hun droom verknalden’,
door Steven De Foer
Werf 44, Schoolstraat 44, Schilde, 14 uur
 03 658 24 38,
neosschildesgravenwezel@gmail.
com,www.neosvzw.be/schilde

VR 17 DECEMBER
Event  Vennebos viert
Winterwonderland
Basisschool Vennebos, Kasteeldreef 24,
Schilde, van 18 tot 21 uur
 www.vennebos.be

ZO 19 DECEMBER
Natuur  Donkeredagentocht
Openluchtschool Dennenhof, De Rentfort 9,
Schilde, van 8 tot 15 uur
 Bosgeuzen Voorkempen vzw, 0477 38
56 18, ronny.roothans@skynet.be

DI 21 DECEMBER
Muziek  Optreden ‘A christmas carol’
Werf 44, Schoolstraat 44, Schilde, 20 uur
 www.ummagumma.be

DO 23 DECEMBER
Natuur  Wandeling langs het
Sint-Bernardspad
Startplaats: Heemhuis De Drie Rozen,
Kerkstraat 41-45, Schilde (’s-Gravenwezel),
13.45 uur
 03 658 87 50, secretariaat@dedrierozen.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
18 november voor evenementen
in januari en februari)

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

ZA 6 NOVEMBER
LICHT- EN SPROOKJESWANDELING
van 18 tot 22 uur
Sprookjeswandeling
Onze boswachter is jarig en de lieve fee
heeft het bos hier en daar mooi verlicht.
Ergens in het bos heeft ze zelfs een
mooie sprookjesgang met sprankelende
lichteffecten gemaakt. Maar de boswachter
vindt de weg naar de sprookjesgang niet.
Met de hulp van de kinderen gaat hij op
zoek.
Vertrek tussen 18 en 19.30 uur elke 15
minuten. Er zijn zeven tijdsvakken. Vooraf
inschrijven is verplicht via www.scilla.be.
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TIP: Kinderen die de sprookjes al wat
ontgroeid zijn, verwelkomen we graag later
op de avond tijdens de lichtjeswandeling.

Lichtjeswandeling
Wandeling langs het verlichte en
geanimeerde traject. Vrij vertrek tussen 20
en 22 uur. Inschrijven is niet nodig.
Een organisatie van gemeentebestuur
Schilde en Heemkundige Kring Scilla.
 Oranjerie, De Pont 45, Schilde,
gratis, honden niet toegelaten,
www.scilla.be

UITGELICHT

Albert Van Dyck in tentoonstelling
‘De Beukelaer – LU 150 jaar koekjesfabriek’
Nog tot en met 19 december loopt er in Herentals in
Moktamee Francesco Campus de tentoonstelling
‘De Beukelaer – LU 150 jaar koekjesfabriek’.
Voor deze tentoonstelling heeft Mondelez Belgium Biscuits, de
huidige eigenaar van LU en De Beukelaer, drie kunstwerken van
het Museum Albert Van Dyck in bruikleen genomen. Het gaat
om drie voorontwerpen die Albert Van Dyck in opdracht van De
Beukelaer Biscuits gemaakt heeft voor een levensgrote affiche van
3,20 meter op 2,40 meter.
Waarschijnlijk heeft Albert Van Dyck deze opdracht gekregen via
René Goris die in de periode 1928 – 1965 directeur was bij De
Beukelaer Biscuits. René Goris was de broer van Jan-Albert Goris,
beter gekend onder zijn pseudoniem en schrijversnaam Marnix
Gijsen, een goede vriend van Albert Van Dyck.
De affiche en voorontwerpen zijn allemaal unieke stukken. Albert
Van Dyck gebruikte hiervoor een heel andere tekenstijl dan we
van hem gewend zijn. Het is veel kleurrijker, speelser en heeft een
directe link met de beeldentaal die striptekenaars hanteren.
De affiche is nog tot eind dit jaar te bezichtigen in het Museum
Albert Van Dyck, de voorontwerpen kun je in Herentals gaan
bewonderen en uiteraard later terug in het Museum Albert Van
Dyck.
 Museum Albert Van Dyck, Brasschaatsebaan 30, Schilde,
03 380 16 37, cultuur@schilde.be, gratis toegang

⊲ drie voorontwerpen
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Openingsuren
Veel van onze gemeentelijke diensten en het sociaal huis werken nog
steeds op afspraak. Maak je afspraak telefonisch bij de betreffende dienst
tijdens de vermelde uren. Bij de dienst burgerzaken kun je ook online je
afspraak maken.
GEMEENTEHUIS

SOCIAAL HUIS

MUSEUM ALBERT VAN DYCK

Brasschaatsebaan 30, Schilde

Turnhoutsebaan 67, 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.

OCMW

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

Juridisch advies ook op afspraak

ENKEL OP AFSPRAAK
Telefonisch bereikbaar op 03 383 62 18
elke werkdag

8.30 - 12

*enkel eerste volledige weekend van de
maand

DIENST DER WERKEN
Rozenhoek 2, Schilde
ENKEL OP AFSPRAAK

BIBLIOTHEEK

Telefoon 03 380 16 00

Telefonisch bereikbaar op 03 380 14 80
elke werkdag

Hoofdbibliotheek
Brasschaatsebaan 30, Schilde

Dienst burgerzaken

8.30 - 12

CULTUUR

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

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

Brasschaatsebaan 30, Schilde
03 380 16 28, cultuur@schilde.be

elke werkdag

Openingsuren hoofdbibliotheek

Openingsuren

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

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

9.30 - 11.30
9.30 - 11.30
gesloten

RECYCLAGEPARK

14 - 17

Rozenhoek 2, Schilde

ENKEL OP AFSPRAAK
Telefoon 03 380 11 09

Eugeen Dierckxlaan 24, Schilde
ENKEL OP AFSPRAAK
Telefonisch bereikbaar op 03 380 07 47
ma - do
vrijdag

10 - 12
10 - 12

13.30 - 16

Vrijwilligerspunt
Marijke Joosens, 0489 22 68 45
elke donderdag

Evenementenloket
Schoolstraat 44, Schilde
Openingsuren
maandag
8.30 - 12.30
dinsdag
8.30 - 12.30
woensdag
8.30 - 12.30
donderdag
vrijdag
8.30 - 12.30
Telefoon 03 380 16 83

14 - 16
14 - 16
14 - 16

Openingsuren
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

9 - 12
gesloten
9 - 12

13 - 19
13 - 17
13 - 17
13 - 17

9 - 16

9.30 - 11.30

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

EVENEMENTENLOKET

13.30 - 16

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

Opvoedingspunt

VRIJE TIJD EN WELZIJN

9.30 - 12

16 - 20
16 - 20
13 - 17
16 - 20

Telefoon 03 380 16 01
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Brasschaatsebaan 30, Schilde
03 380 16 37, cultuur@schilde.be
maandag
gesloten
di - vrij
10 - 12
14 - 16
za en zo
13 - 17*

Sluitingsdagen gemeentelijke
diensten, recyclagepark,
bibliotheek en sociaal huis

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

Alle gemeentelijke diensten zijn
gesloten op

Openingsuren:
maandag
gesloten
dinsdag
10 - 12
woensdag
gesloten
donderdag
10 - 12
vrijdag
gesloten
zaterdag
10 - 12

Maandag 1 november (Allerheiligen)
Dinsdag 2 november (Allerzielen)
Donderdag 11 november (Wapenstilstand)
Vrijdag 12 november (Brugdag)
Vrijdag 24 december (namiddag)
Zaterdag 25 december (kerstdag)
Zondag 26 december (2e kerstdag)
Vrijdag 31 december (namiddag)
Zaterdag 1 januari (nieuwjaarsdag)

Telefoon 03 646 08 22

16 - 20
16 - 20

2970info

Wachtdiensten
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
www.apotheek.be

Gemeentelijk informatieblad van
het gemeentebestuur van Schilde
Redactieadres
Dienst communicatie en onthaal
Brasschaatsebaan 30
2970 Schilde
03 380 16 90
communicatie@schilde.be

0903 99 000
€ 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

03 233 56 51

Palliatieve zorg
Telefonische permanentie Coda thuiszorg  
www.coda.care

03 633 20 11

Wit-Gele Kruis

03 383 23 85

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 januari/februari 2022
moeten digitaal toekomen op de
dienst communicatie, uiterlijk op donderdag
18 november 2021 om 11 uur.

Burgemeester en schepenen
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)
Peter Mendonck (N-VA)
olivier.verhulst@schilde.be
peter.mendonck@schilde.be  
bevoegdheden: milieu, financiën
bevoegdheden: openbare
werken, patrimonium, juridische
sport (jaar 4-5-6), mobiliteit,
zaken
wonen

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

KLIMAATNEUTRAAL GEDRUKT
door Antilope De Bie NV





FSC®-certified
ISO 12647
EU-milieunormen
Vegetale inkten

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.

Digitaal op de hoogte van al het
nieuws uit Schilde en ‘s-Gravenwezel
bezoek www.schilde.be
kijk op www.schildeschittert.be

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

Pascale Gielen (N-VA)
pascale.gielen@schilde.be
bevoegdheden: werk,
bijzonder comité sociale dienst,
sport (jaar 1-2-3)

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.
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Robin en Dorine wonen sinds kort in Schilde

“

Ik had nooit gedacht dat ik me hier
zo snel thuis zou voelen

”

Robin is een tijdje weggeweest uit Schilde maar keerde terug én met Dorine. Zij woont hier
sinds kort en voelt zich al helemaal thuis. Ze waren er dan ook graag bij op de onthaaldag
voor nieuwe inwoners op 26 september. Tijdens de busrit ontdekten ze nog heel wat
interessante anekdotes en plaatsjes die ze nog niet kenden.

