VRIJE TIJD
Maak het mee
VOORJAAR
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GENIET VAN EEN GEVARIEERD
VRIJETIJDSAANBOD
Maak nu al je verlanglijstje op. Of schrijf je meteen in voor een leuke
workshop in de bib, hét theaterstuk dat je niet wil missen in Werf 44
of een sportieve lessenreeks die je altijd maar uitstelt!
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CORONAMAATREGELEN
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 rekening met volgende maatregelen:

Blijf thuis als je
je ziek voelt

Hou steeds
voldoende afstand

Draag een
mondmasker

Was of desinfecteer
regelmatig je handen

! Voor een aantal activiteiten heb je het Covid Safe Ticket nodig.
Heb je hulp nodig bij het downloaden of afdrukken van je Covid-Safe ticket? In de bibliotheek staan
de medewerkers klaar om je te helpen. Aan de gloednieuwe gebruikerscomputers is het afdrukken van een
Covid-Safe ticket snel gebeurd. Het afdrukken van het ticket zelf is bovendien gratis.
Laat je liever je vaccinatiecertificaat op je telefoontoestel zien?
Dan kan digidak je hierin ondersteunen tijdens de open inloopmomenten. Die vinden elke woensdag tussen
18 en 20 uur in het Dorpshuis en elke vrijdag van 9 tot 12 uur in ’t Parkske plaats.

Belangrijk!
Check voor de meest actuele informatie steeds onze website: www.schilde.be
of facebook-pagina www.facebook.com/2970Schilde
of ons e-nieuws: inschrijven via www.schilde.be/nieuwsbrief.
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RUIL JE GESPAARDE PUNTEN IN VOOR
LEUKE VOORDELEN
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Met een UiTPAS worden vrijetijdsactiviteiten nog
leuker, want je spaart punten die je kunt omruilen
tegen voordelen. Met de UiTPAS geniet je nog meer
van cultuur, sport en vrije tijd.
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?
Jouw spaar- en voordelenkaart voor
vrijetijdsactiviteiten:
• Spaar punten telkens wanneer je aan een
UiTPAS-activiteit deelneemt.
• Ruil je punten voor interessante voordelen, zoals
een gratis ticket, kortingen of andere cadeaus.
• Ontvang al drie punten en nog heel wat meer
welkomstvoordelen als je een UiTPAS aankoopt.
Waar koop ik een UiTPAS en wat kost het?
Je koopt een UiTPAS bij het evenementenloket in
Werf 44 (Schoolstraat 44, Schilde) en je betaalt

5 euro. Ben je jonger dan 18 jaar, dan betaal je
2 euro.
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.
Waar kan ik terecht met mijn UiTPAS?
Punten sparen is heel eenvoudig: hou je kaart tegen
de spaarzuil of scan de QR-code met je smartphone
als je deelneemt aan een activiteit. Een spaarzuil
vind je bijvoorbeeld aan de hoofdbib, Werf 44 en
de dienst vrije tijd. Is er geen spaarzuil aanwezig?
Vraag het dan aan de kassa- of onthaalmedewerker.
Je kunt punten sparen in de regio UiTPAS Van Polder
tot Kempen, maar ook in alle andere UiTPAS steden
en regio’s!


 ww.schilde.be/uitpas - www.uitpas.be w
www.uitinvlaanderen.be
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KACPER NOWAK &
LUCAS KRUPINSKI
aperitiefconcert

PODIUMAANBOD

Na vele annulaties door corona mogen we eindelijk
cellist Kacper Nowak ontvangen in Werf 44. Samen
met pianist Lucas Krupinski krijgt hij nu eindelijk de
kans om het publiek in Schilde te betoveren. 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.
ZONDAG 9 JANUARI
 15 uur
 Werf 44 (auditorium), Schoolstraat 44, Schilde
 evenementenloket, 03 380 16 83,
www.werf44.be
 15 euro

KUNSTWERFT
jongerenwerking Werf 44
Gedurende een heel weekend wordt Werf 44
ingepalmd door de jongeren van Schilde. Zij en
alleen zij beslissen wat er op de planken komt.
Concerten, performance, slam poetry, dj-sets …
Het kan allemaal! Bovendien wordt alles
ondersteund door de medewerkers van de
diensten jeugd en cultuur.

kindervoorstelling met
lekkere verrassing
Drie mannen, één kapotte lamp – ‘On/Off’ is een
woordeloze voorstelling die speelt met je verwacht
ing. 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?
In deze voorstelling onderzoekt het trio de jeugdige
nieuwsgierigheid van de man en alle onstuimig
heid, lompigheid en turbulentie die daar bij komt
kijken. De voorstelling is ontstaan uit een samen
werking tussen theatermaker Peter van der Heijden,
choreograaf Piet Van Dycke en circusartiest Daniel
Fernández López. Circus, dans en theater smelten
samen tot een geheel eigen stijl van deze jonge en
talentvolle makers.
De voorstelling duurt een half uur. Daarna trakteert
Werf 44 alle kinderen op pannenkoeken en warme
chocolademelk. Een lichtpuntje dus in deze koude
winterdagen!
WOENSDAG 26 JANUARI
 14.30 uur
 Werf 44 (grote zaal), Schoolstraat 44, Schilde
 evenementenloket, 03 380 16 83,
www.werf44.be
 5 euro

ZATERDAG 12 EN ZONDAG 13 FEBRUARI
 20 uur
 Werf 44 (kleine zaal), Schoolstraat 44, Schilde
 cultuur@schilde.be
 evenementenloket, 03 380 16 83,
www.werf44.be
 nog te bepalen
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ON/OFF – PIET VAN
DYCKE & CO
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Ben je tussen 15 en 20 jaar en wil je graag wat
bijleren over podiumprogrammatie, curatorschap en
het organiseren van events? Schrijf je dan nu in en
voeg je bij het KUNSTWERFT-team.
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bOOM - CIE. QUAND
JE SERAI GRAND(E)

BALDER DENDIEVEL
EN LUCAS BLONDEEL

dromerige jeugdvoorstelling
(3-9 jaar)

aperitiefconcert

PODIUMAANBOD

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. Alsof je je op een open
plek in het bos bevindt, maak je in ‘bOOM’ mee hoe
een kleine stek uitgroeit tot een grote, sterke boom.
Het leven van de boom ontwikkelt zich voor je
ogen, doorheen de verschillende seizoenen en zijn
verschillende levensstadia.
Je kijkt, je voelt, je hoort hoe de boom groeit en
bloeit, maar ook het leven in, rond en op de boom
wordt voelbaar gemaakt. Het bos en zijn bewoners
komen mee tot leven in klank en beeld.
WOENSDAG 23 FEBRUARI
 15 uur
 Werf 44 (grote zaal), Schoolstraat 44, Schilde
 evenementenloket, 03 380 16 83,
www.werf44.be
 5 euro

Nog geen twintig is hij, hoboïst Balder Dendievel, en
toch maakt hij al enkele jaren furore in de Belgische
klassieke muziekwereld. In Werf 44 pakt hij uit met
zijn romantische programma ‘Erinnerung’. Hij wordt
op de piano begeleid door Lucas Blondeel.
Dendievel begon op 4-jarige leeftijd met vioollessen
bij zijn moeder Kristien Devolder, zelf professioneel
muzikante. Als 5-jarige schakelde hij over op hobo.
Hij kreeg les van Jan Wauters in het Stedelijk
Conservatorium van Brugge, waar hij ook slagwerk
en orgel volgde. Op zijn tiende ging Balder met het
Jeugd en Muziek Orkest Oost-Vlaanderen op
concertreis naar het Verenigd Koninkrijk. Daarna was
hij nog 4 jaar actief in dit orkest, eerst als tweede
en later als eerste hoboïst. In juni 2019 studeerde
hij af aan de Kunsthumaniora Antwerpen. Balder
won verschillende wedstrijden voor jonge musici en
maakt deel uit van YoungStars programma van
I SOLISTI ACADEMY, dat uitzonderlijke muzikale
talenten helpt hun artistieke idealen te
verwezenlijken.
ZONDAG 13 MAART
 11 uur
 Werf 44 (auditorium), Schoolstraat 44, Schilde
 evenementenloket, 03 380 16 83,
www.werf44.be
 15 euro

met Kamagurka

met Wim Opbrouck & co.

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. Veel introductie heeft
Kamagurka niet meer nodig. Al meer dan veertig
jaar zet deze humoristische duizendpoot de Vlaamse
cultuurwereld op stelten. Dat doet hij onder meer
door zijn tekeningen, cartoons, tv-optredens, live
optredens en recent ook boeken.

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. Wim Opbrouck
schreef zijn tekst vanuit het perspectief van de
walvis. Hij spreekt zoals de walvis. Hij beweegt en
ademt, hij zingt en danst, hij lacht en huilt zoals
alleen walvissen dat kunnen. Hij ís de walvis.
Hij herkent zich in de bultrug die om mysterieuze
redenen aanspoelt op het strand. Muzikanten en
verteller ontmoeten elkaar in een theatraal concert
dat de toeschouwer meeneemt naar de onpeilbare
dieptes van de zeeën.

In deze interactieve voorstelling pakt Kamagurka uit
met een heel arsenaal aan werktuigen om de
liefhebber van de absurde humor op de lachspieren
te werken. Aan de hand van dagboekfragmenten,
geheugen en improvisatie weeft hij de grappen aan
elkaar. Niet onbelangrijk: het publiek bepaalt.
Suggesties, vragen en opmerkingen van toe
schouwers zijn de motor waarop deze voorstelling
draait.
ZATERDAG 26 MAART
 20 uur
 Werf 44 (grote zaal), Schoolstraat 44, Schilde
 evenementenloket, 03 380 16 83,
www.werf44.be
 20 euro

Opbrouck is letterlijk en figuurlijk één van de
grootste speelbeesten van de Lage Landen. Zijn
poëzie is eenvoudig en raak en zijn beelden groots
en zwierig. Samen met zijn muzikanten brengt hij
gegarandeerd de hele zaal in vervoering.
ZATERDAG 23 APRIL
 20 uur
 Werf 44 (grote zaal), Schoolstraat 44, Schilde
 evenementenloket, 03 380 16 83,
www.werf44.be
 20 euro
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MUZIEKTHEATER
‘IK BEN DE WALVIS’
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SOLOSHOW ‘DE GRENZEN VAN DE ERNST’
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FWIET! FWIET!
wandelvoorstelling met
Begijn Le Bleu

PDOIUMAANBOD

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.
‘Fwiet! Fwiet!’ is de naam van de podcast over vogels
in de Lage Landen van Begijn Le Bleu die enthousiast
werd onthaald door media en publiek. Nu gaat de
comedian de baan op om te vertellen over de kick van
het vogelspotten, over de waanzinnige verhalen
achter sommige vogelsoorten en over zijn reis naar
Batumi, Georgië, waar in een maand tijd meer dan
een miljoen roofvogels passeren.
Begijn Le Bleu toont zich naast een geweldige
verteller en grappenmaker ook als gepassioneerd
vogelliefhebber.
ZONDAG 8 MEI
 15 uur
 Oranjerie, De Pont 45, Schilde
 Dit is een openluchtvoorstelling, dus trek
gepaste kledij aan.
 evenementenloket, 03 380 16 83,
www.werf44.be
 15 euro

WHO’S AFRAID OF
VIRGINIA WOOLF?
theatervoorstelling
Velen zullen het verhaal van ‘Who’s afraid of Virginia
Woolf?’ intussen wel kennen: George en Martha
leven thuis hun diepste frustraties op elkaar uit en
slepen hun nachtelijke gasten, Nick en Honey,
mee in een destructief psychologisch spel.
‘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 vermelding van de TAZ-jury in ontvangst
mocht nemen voor ‘zoveel durf en acteer
vermogen’.
Flor Van Severen, Imke Mol, Mitch Van Landeghem
en Naomi van der Horst (WOLF WOLF) waagden zich
aan dit ‘stuk der stukken’ en rondden er samen hun
opleiding aan de toneelschool in Gent mee af.
Samen met hun personages gaan de spelers het
gevecht aan met waarheid en schijn. Ook in deze
uitvoering is één ding zeker: het belooft een lange
afterparty te worden ... En niemand blijft gespaard.
DONDERDAG 26 MEI
 20 uur
 Werf 44 (grote zaal), Schoolstraat 44, Schilde
 evenementenloket, 03 380 16 83,
www.werf44.be
 15 euro

FOYERCONCERTEN
in Werf 44

Zondag 20 februari om 11 uur
Laat je meevoeren op de muziek van de fluitklas
van Janna Van Mechelen.
Vrijdag 22 april om 19.30 uur
Luister naar de wondermooie gezangen van het koor
onder leiding van Elzbieta Ring.
 www.academieschilde.be
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Zaterdag 22 januari om 14.30 uur
Geniet van verschillende zangklassen klassieke muziek.

VRIJETIJDSBROCHURE

De academie organiseert samen met brasserie W44
verscheidene foyerconcerten waarbij mooie muziek en zang
centraal staan terwijl je gezellig iets kunt eten en drinken.
Een heuse beleving dus!

VRIJETIJDSBROCHURE
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ENSEMBLE TEMPUS

WEIRD TALES

aperitiefconcert

theatervoorstelling

Dit Brussels kwartet is samengesteld uit top
muzikanten van over de hele wereld. Wat hen
verbindt, is de taal van de muziek en meer bepaald
die van de barokke kamermuziek. Deze taal wordt
gesproken doorheen de tijden en over de grenzen
van continenten heen. Het ensemble spreekt ze als
geen ander. Ensemble Tempus bestaat uit mezzosopraan Sarah Théry, cellist Kacper Nowak, oudspeler Akram Ben Romdhane en percussionist Nyllo
Canela.

Het is de zomer van 1816. Buiten regent het al
wekenlang pijpenstelen en in de bergen vriest het
dat het kraakt. Het is een horrorzomer. Vier
romantische figuren – Mary en Percy Shelley, Lord
Byron en dr. Polidori – proberen hun dagen te slijten
in een Zwitserse villa. Om de verveling te
verdrijven, vertellen ze elkaar griezelverhalen. Mary
Shelley komt op de proppen met een monster
samengesteld uit lijken. Lord Byron vertelt over een
bloeddrinkende ondode. Buiten stormt het
onverminderd verder en overal in Europa dreigen er
zich humanitaire rampen voor te doen.

Aan de hand van muziek uit de 17e eeuw slaan ze
bruggen tussen het heden en verleden en tussen
diverse plekken op aarde. De barokke muziektraditie
blijkt een vaak terugkerende factor in diverse
muziek, gaande van wereldmuziek tot jazz. Hun
praktijk doet ons met een andere, frisse blik naar
deze oude muziek luisteren. We horen er plots de
hele wereld in.
In een wereld waar verscheidenheid synoniem
komt te staan voor meningsverschil en tweedracht,
stelt Ensemble Tempus zich op als verzoener.

Het jonge theatergezelschap KRAPP liet zich voor
deze voorstelling – toepasselijk – inspireren door
een wereldcatastrofe: de uitbarsting van de vulkaan
Tambora in 1815. Meesterlijk op de planken gezet
door de gelauwerde spelers: Mats Vandroogen
broeck, Timo Sterckx en Nona Demey-Gallagher.
Met ‘Weird Tales’ zijn ze ondertussen aan hun derde
zaalvoorstelling toe. Wie eens echt begeesterd wil
worden door theater, koopt best snel tickets voor
deze parel.

ZONDAG 29 MEI
 11 uur
 Werf 44 (auditorium), Schoolstraat 44, Schilde
 evenementenloket, 03 380 16 83,
www.werf44.be
 15 euro

ZATERDAG 11 JUNI
 20 uur
 Werf 44 (grote zaal), Schoolstraat 44, Schilde
 evenementenloket, 03 380 16 83,
www.werf44.be
 15 euro

oosterse sprookjes in
prentenboeken
Ga mee op reis naar een wereld van mythische
figuren en geesten, sultans en bedelaars,
Sheherazade en Sinbad. Deze interactieve
tentoonstelling is uniek en laat je niet onberoerd.
‘Villa Verbeelding’ zorgt voor een fantastische
ervaring. Kom de sprookjes ontdekken in het
museum en bewonder de prachtige illustraties van
Annemarie van Haeringen, Martijn van der Linden,
Quentin Gréban en Thé Tjong-Khing. Beleef de
verhalen in een sfeervolle verteltent. Leer hoe je
tekent met licht en ontdek een zeekast waarmee je
zelf een eigen verzonnen verhaal tot leven kunt
brengen. Voor individuele bezoekers en scholen zijn
er educatieve mappen ter beschikking. Ook in de
bibliotheek kun je snuisteren tussen de mooiste
prentenboeken uit andere culturen.
VAN WOENSDAG 2 FEBRUARI
TOT ZONDAG 13 MAART
 10 tot 16 uur (van dinsdag tot vrijdag)
13 tot 17 uur (zaterdag en zondag)
maandagen en feestdagen gesloten
 Museum Albert Van Dyck,
Brasschaatsebaan 30, Schilde
 03 380 16 37, cultuur@schilde.be
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MEER DAN
DUIZEND NACHTEN
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EVENEMENTEN
EN EXPO
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SCHOLENBEURS
voor leerlingen van vijfde
en zesde leerjaar en hun
ouders

EVENEMENTEN EN EXPO

Alle secundaire scholen uit de regio zakken
opnieuw af naar Werf 44 in Schilde. Naast scholen
uit onze gemeente, stellen ook scholen uit andere
gemeentes zich voor. Op de scholenbeurs kom je
alles te weten over de verschillende studie
richtingen die de scholen aanbieden en over hun
visie op onderwijs. Je kunt die avond vrijblijvend
advies en inlichtingen inwinnen over het aanbod en
de werking van de verschillende scholen. Alle
leerlingen van 5e en 6e leerjaar en hun ouders zijn
welkom.
DINSDAG 8 FEBRUARI
 17.30 tot 20 uur
 Werf 44, Schoolstraat 44, Schilde
 03 380 07 42, onderwijs@schilde.be

DAG VAN
DE ACADEMIE
met toonmomenten
en optredens
Op deze dag vieren we in Vlaanderen de
dag van de academies. In Schilde betekent
dit een dag vol toonmomenten en
muziekpraktijkconcerten. Een dag met een
optreden van ons orkest, een winterfestival
van de jazzpoprock-afdeling en een
cross-overproject tussen muziek en woord
over ‘het dorp’. Op vrijdagavond trappen we
de dag al af met een stilteconcert en op
zondag eindigen we met een culinair
foyerconcert.
ZATERDAG 19 FEBRUARI
 10 tot 22 uur
 Werf 44, Schoolstraat 44, Schilde
 www.academieschilde.be

ER IS HEEL WAT TE DOEN
OP ZONDAG 1 MEI
slenter over de feestmarkt, maak een ritje op een
kermismolen, schrijf je in voor een fietsfotozoektocht of
bewonder oude voertuigen
Van 6 tot 18 uur kun je in de Schoolstraat koopjes doen op de markt. Gezellig, ontspannend en in een
familiale sfeer. Met een ruim assortiment en interessante voorwaarden. En ook op de parking van Werf 44
is het feest. Want de kermis is er voor klein en groot. Een ritje maken op de paardenmolen of liever een
lekkere smoutebol smullen? Dit jaar staat de kermis er van zaterdag 30 april tot en met maandag 2 mei.
Drie dagen kermisplezier dus!

ZONDAG 1 MEI
 centrum Schilde
 markt en kermis: dienst.der.werken@schilde.be,
03 380 14 83
 pening toeristisch seizoen:
o
www.toerismevoorkempen.be
oldtimerrally: www.elitereklaamrally.be

toerisme
voorkempen
schilde - schoten - ‘s-gravenwezel - wijnegem
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Ook weerklinkt het startschot van het nieuwe toeristische seizoen aan Werf 44. Je bent welkom van
10 tot 18 uur. Vanaf dan tot eind september kun je weer meedoen aan de fietsfotozoektocht doorheen
de Voorkempen. Schrijf je op zondag 1 mei in voor 5 in plaats van 6 euro. De prijsuitreiking vindt plaats in
september.

VRIJETIJDSBROCHURE

Kom zeker ook de sfeer opsnuiven aan het gemeentehuis tijdens de Elite Reklaam Oldtimerrally.
Dat kan zowel bij de start om 9 uur als bij de finish om ca. 16 uur waar de deelnemers feestelijk ontvangen
worden. 200 auto’s van voor 1980 en 50 moto’s van voor 1960 nemen deel. Deelnemers aan de rally
moeten zich vooraf inschrijven.

VRIJETIJDSBROCHURE
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12e EDITIE
KUNST- EN BROCANTEMARKT
snuisteren en beleven
Kunstenaars, ambachtslui en professionele brocanteurs uit heel Vlaanderen tonen
en bieden hun waren te koop aan. Tussen 10 en 18 uur wordt het Schildehof
omgetoverd tot een bijzonder charmante belevenismarkt voor jong en oud.

EVENEMENTEN EN EXPO

Ook Peter en Christophe Bernaerts van het tv-programma ‘Rijker dan je denkt’ zijn weer van de partij.
Heb je een kunstwerk of een object waarvan je denkt of hoopt dat het iets waard zou kunnen zijn,
kun je het vrijblijvend laten schatten tussen 14 en 17 uur in de Oranjerie.
Maximaal twee voorwerpen per persoon. Inschrijven is verplicht. Plaatsen zijn beperkt.
Laat deze kans niet liggen!
Voor wie even wil verpozen, zijn er concerten en randanimatie voorzien op en rond de kasteelvijver.
Eten en drinken kun je naar believen aan één van de kraampjes of op het gezellige terras.
ZONDAG 12 JUNI
 10 tot 18 uur
 Oranjerie, De Pont 45, Schilde
 cultuur@schilde.be
 www.schilde.be/inschrijven
(enkel inschrijven voor het schatten
van een kunstwerk of object)

’S-GRAVENWEZEL FEEST EN BRUIST
tijdens kermisweekend van 18 en 19 juni
Zaterdag 18 juni: Dorpsdag - ‘Wezel Zomert’
Nadat corona twee jaar op rij roet in het eten strooide, wordt dit jaar opnieuw alles op alles gezet om de
Dorpsdag te laten doorgaan in het centrum van ’s-Gravenwezel. Hierbij worden de Kerkstraat en de
Wijnegemsteenweg omgetoverd tot een lange feestmarkt, met standen van lokale handelaars, marktkramers
en verenigingen. Diverse winkels zetten hun deuren open en er worden ook allerhande optredens en
attracties voor jong en oud voorzien. Onder het thema ‘Wezel Zomert’, en naar aloude traditie in openlucht,
geeft de Dorpsdag als het ware de aftrap van de zomer in de Parel der Voorkempen. Genieten van al dat leuks
en fijne mensen ontmoeten kan van 17 tot 23 uur.
De feestmarkt wordt feestelijk afgesloten met een spetterend vuurwerk om 23 uur. Daarna kan er nog verder
worden gefeest tijdens het sGRAVENbal, de afterparty voor jong en oud boordevol sfeer en good vibes.

VRIJETIJDSBROCHURE

Zondag 19 juni: wielerwedstrijd
Wielerfans komen aan hun trekken tijdens de 67e wielerwedstrijd voor Eliterenners zonder contract en
Beloften Cycling Vlaanderen. Kom zeker kijken naar deze omloop. Vertrek om 15 uur. Koersformaliteiten en
vertrek/aankomst: Café Hof van Wezel, Kerkstraat 34.
Van zaterdag 18 tot en met dinsdag 21 juni: kermis op het Lodewijk De Vochtplein
ZATERDAG 18 JUNI
dorpsdag :
17 tot 23 uur
vuurwerk:
23 uur
afterparty:
onmiddellijk na het vuurwerk

#eenhartvoorwezel
#pareldervoorkempen
#sgravenwezel

#eenhartvoorwezel
#pareldervoorkempen
#sgravenwezel

EVENEMENTEN EN EXPO

ZONDAG 19 JUNI
wielerwedstrijd: 15 uur
kermis blijft staan tot dinsdag 21 juni
 Centrum ’s-Gravenwezel
 dorpsdag: dorpscomite.sgravenwezel@telenet.be,
0496 18 03 88, www.facebook.com/dcwezel
markt en kermis: dienst.der.werken@schilde.be, 03 380 14 83
wielerwedstrijd: vermeiren.marc1@telenet.be,
0496 83 35 27, www.kwacwezelsportief.be
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RECREATIEF
BADMINTON
lessenreeks voor jongeren
en volwassenen

LESSENREEKSEN SPORT

Voor jongeren van 8 tot 11 jaar en van
12 tot 15 jaar
Beweeg je graag en zoek je een leuke afwisseling?
Wil je alle kneepjes van badminton leren? Kom je
dan met andere jongeren uitleven op
woensdagmiddag.
Voor volwassenen
Ook badminton voor volwassenen is een succes.
Wil je graag bewegen op een ontspannende, leuke
manier? Dan is deze lessenreeks echt iets voor jou.
WOENSDAGNAMIDDAG
12, 19, 26 januari
2, 9, 23 februari
9, 16, 23, 30 maart
20, 27 april
 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

MULTIMOVE

geniet van alle
fitnessvoordelen middenin
de natuur

lessenreeks voor kinderen
van 3 tot 8 jaar

In het najaar 2021 werd de fit-o-meter
volledig vernieuwd in Schildehof en
Catersbos. En in januari 2022 is het de
beurt aan de fit-o-meter 55+.
VRIJDAGNAMIDDAG
14, 21, 28 januari
4, 11, 25 februari
11, 18, 25 maart
1, 22, 29 april
6, 13, 20, 27 mei
3, 10, 17, 24 juni
 verzamelen om 15 uur aan sportpunt
Schildehof – Bellevue (hoofdingang park),
Schilde
 www.schilde.be/inschrijven
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Samen met hun vriendjes krijgen ze al spelender
wijs de belangrijkste bewegingsvaardigheden 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
16, 23, 30 januari
6, 13, 20, 27 februari
13, 20, 27 maart
3, 24 april
8, 15, 22, 29 mei
5, 12, 19, 26 juni
 sporthal Vennebos, Hoevedreef 5, Schilde
 www.schilde.be/inschrijven
prijs lessenreeks
3 - 4 jarigen

9 tot 10 uur

60 euro

5 - 8 jarigen

10 tot 11 uur

60 euro

LESSENREEKSEN SPORT

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.

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

VRIJETIJDSBROCHURE

FIT-O-METER 55+

START TO
MOUNTAINBIKE
lessenreeksen voor starters
en gevorderden
(vanaf 16 jaar)

VRIJETIJDSBROCHURE
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LESSENREEKSEN SPORT

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
begeleiders 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 moun
tainbike 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
9 tot 11 6, 13, 20, 27 maart
mountainbike 1.0 uur
3 april
Start to
9 tot 11 24 april
mountainbike 2.0 uur
8, 15, 22, 29 mei




 ienst vrije tijd en welzijn, Eugeen Dierckxlaan
d
24, Schilde
www.schilde.be/inschrijven

prijs lessenreeks
Eigen mountainbike en helm

20 euro

Met huur mountainbike en helm

60 euro

BUITENSPEELDAG
op deze dolle dag
spelen we buiten
Lente! Kriebelt het bij jullie ook om weer buiten te
zijn? Kom dan mee buitenspelen. Speel, geniet,
ontspan ... gezellig met ons mee!
’t Parkske wordt omgetoverd tot een gigantisch
buitenspeelterrein met toffe activiteiten voor alle
kinderen. De aanwezigen krijgen een gezond
tussendoortje en een fairtradedrankje.
WOENSDAG 20 APRIL
 13 tot 17 uur
 ’t Parkske, Eugeen Dierckxlaan 24, Schilde
 dienst vrije tijd en welzijn, 03 380 07 40,
jeugd@schilde.be

blijven bewegen houdt
je jong en fit

begin je zondag met een
relaxed en fit gevoel

Kom proeven van heel wat verschillende sporten.
Je kunt kiezen uit individuele of groepssporten zoals
dans, schieten, petanque, drums alive, curve bowls,
zelfverdediging … Het volledige aanbod kun je
opvragen via de sportdienst vanaf maart.

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

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

Wil je je voortaan ook energiek, sterk, lenig en in
balans voelen? Ontdek dan zelf wat yoga voor je
kan doen.

Niet vergeten: binnen- en buitenschoeisel, sportieve
kledij en regenkledij indien nodig.

Niet vergeten: handdoek of yogamatje

DONDERDAG 28 APRIL
 9.30 tot 16 uur
 turnzaal GLS De Wingerd, Wijnegemsteenweg
(inrit naast nr. 18), Schilde (’s-Gravenwezel)
 dienst vrije tijd en welzijn,
Eugeen Dierckxlaan 24, Schilde, 03 380 07 40,
sport@schilde.be
 www.schilde.be/inschrijven
 10 euro

ZONDAG 5 JUNI
(elke zondagvoormiddag in juni, juli en
augustus)
 10.30 tot 11.30 uur
 Lodewijk De Vochtplein, Schilde
(’s-Gravenwezel)
 dienst vrije tijd en welzijn, 03 380 07 40,
sport@schilde.be
 www.schilde.be/inschrijven

VRIJETIJDSBROCHURE

YOGA IN HET PARK

19
LESSENREEKSEN SPORT

SPORTDAG 60+

KALENDER
voorjaar 2022
Datum

Activiteit

Thema

Pagina

3 januari

Film 'Drunk'

film

22

4 januari

Leren programmeren (7-12 jaar) (geannuleerd)

bibliotheek

25

8 januari

Leren programmeren met CoderDojo

activiteit

35

9 januari

Aperitiefconcert Kacper Nowak & Lucas Krupinski

podium

4

12 januari

Start lessenreeks 'recreatief badminton'

sport

16

14 januari

Start lessenreeks 'Fit-o-meter 55+'

sport

17

16 januari

Start lessenreeks 'Multimove'

sport

17

22 januari

Foyerconcert

podium

9

26 januari

Schapenwolkjeswit

activiteit

32

26 januari

Jeugdvoorstelling 'On/Off' door Piet Van Dycke

podium

5

26 januari

Het Sprookjesplein

bibliotheek

27

27 januari

Gedichtenavond

bibliotheek

27

1 februari

Creabib

bibliotheek

28

2 februari

Start tentoonstelling 'Meer dan duizend nachten.
Oosterse sprookjes in prentenboeken.'

expo

11

4 februari

Aan de slag met Kamishibai

bibliotheek

28

5 februari

Leren programmeren met CoderDojo

activiteit

35

8 februari

Scholenbeurs

evenement

12

12, 13 februari

Kunstwerft

podium

5

15 februari

Leeskring

bibliotheek

29

19 februari

Dag van de academie

evenement

12

20 februari

Foyerconcert

podium

9

23 februari

Alles over het potje

activiteit

32

23 februari

Jeugdtheater bOOM (3-9 jaar)

podium

6

Maart

Jeugdboekenmaand

bibliotheek

26

4 maart

Film 'Woman'

film

23

5 maart

Leren programmeren met CoderDojo

activiteit

35

6 maart

Start lessenreeks 'Start to mountainbike 1.0'

sport

18

9 maart

Start lessenreeks 'Rots en water'

activiteit

35

13 maart

Aperitiefconcert Balder Dendievel en Lucas Blondeel

podium

6

23 maart

Babymassage

activiteit

34

23 maart

Lezing 'Blij met mij'

lezing

37

januari 2022

VRIJETIJDSBROCHURE
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februari 2022

KALENDER VOORJAAR 2022

maart 2022

26 maart

Theatersolo Kamagurka 'De Grenzen van de Ernst'

podium

7

30, 31 maart

Lentefeest voor senioren

activiteit

37

1 april

Lentefeest voor senioren

activiteit

37

2 april

Leren programmeren met CoderDojo

activiteit

35

4 april

Film 'De kleine prins'

film

23

5 april

Leren programmeren (7-12 jaar)

bibliotheek

25

20 april

Verbindend opvoeden

activiteit

34

20 april

Buitenspeeldag

sport

18

22 april

Foyerconcert

podium

9

23 april

Muziektheater 'Ik Ben De Walvis' met Wim Opbrouck

podium

7

24 april

Start lessenreeks 'Start to mountainbike 2.0'

sport

18

25 april

Film 'Sibel'

film

24

28 april

Sportdag 60+

sport

19

1 mei

Feestmarkt en kermis

evenement

13

1 mei

Oldtimerrally

evenement

13

1 mei

Opening toeristisch seizoen

evenement

13

3 mei

Creabib

bibliotheek

29

7 mei

Leren programmeren met CoderDojo

activiteit

35

8 mei

Wandelvoorstelling 'Fwiet! Fwiet!' met Begijn Le Bleu

wandelvoorstelling

8

10 mei

Leeskring

bibliotheek

30

14 mei

Voorlezen aan peuters en kleuters

bibliotheek

30

18 mei

Baby's en boekjes

activiteit

34

18 mei

Literaire lezing met Jeroen Olyslaegers

bibliotheek

31

26 mei

Theatervoorstelling 'Who's Afraid Of Virginia Woolf?'

podium

8

29 mei

Aperitiefconcert Ensemble Tempus

podium

10

4 juni

Leren programmeren met Coderdojo

activiteit

35

5 juni

Start lessenreeks ‘Yoga in het park’

sport

19

6 juni

Film 'Le jeune Ahmed'

film

24

11 juni

Theatervoorstelling Weird Tales

podium

10

12 juni

Kunst- en brocantemarkt

evenement

14

16 juni

Herinneringen ophalen met mensen met dementie

praatcafé

38

18 tot en met
21 juni

‘s-Gravenwezel feest en bruist

evenement

15

22 juni

Knuffelturnen voor baby's en peuters

activiteit

34

25 juni

Open academie

opendeur

38

juni 2022
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mei 2022
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april 2022

FILM
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DRUNK
Cinéma Sonja

FILM

‘Drunk’ gaat over Martin Mikkelsen, ooit de
pienterste leraar van de middelbare school, maar nu
een uitgebluste man. Hij is nauwelijks aanwezig in
de lessen - zo erg zelfs dat leerlingen en ouders
willen ingrijpen - en zijn huwelijk loopt langzaam
aan op de klippen. Tijdens een gezellige drink
overtuigen zijn drie naaste collega’s de geheel
onthouder om met hen mee te bingedrinken. Ze
worden alsmaar meer geïntoxiceerd en de
stoorzender van de groep Nikolaj (héérlijke rol van
Magnus Millang) vertelt hen over een obscure
filosoof die beweerde dat mensen niet met genoeg
alcohol in hun bloed geboren zijn. Bij wijze van
experiment stelt hij voor dat ze allemaal doorheen
de dag drinken om het ‘juiste’ alcoholpercentage
van vijf promille te handhaven. Die milde intoxicatie
zorgt dat je meer open staat voor dingen, creatiever
bent en betere beslissingen neemt. Het experiment
werpt initieel zijn vruchten af... Maar hoelang nog
voordat de boel ontspoort?
MAANDAG 3 JANUARI
 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.

Cinéma Sonja

Cinéma Sonja

‘Woman’ is een wereldwijd project én portret dat
een stem geeft aan 2.000 vrouwen in 50 ver
schillende landen. Er wordt een licht geworpen op
de onrechtvaardigheden waaraan vrouwen over de
hele wereld worden blootgesteld. Wat deze film
echter het meest wil onderstrepen, is de innerlijke
kracht van vrouwen en hun vermogen om de
wereld te veranderen, ondanks alle moeilijkheden
waarmee ze worden geconfronteerd.

Het leven van een meisje van negen jaar staat
helemaal in het teken van school en volwassen
worden. Zo heeft haar moeder het voor haar
uitgestippeld in een ‘levensplan’. De hele zomer zit
ze te blokken achter haar bureau. Maar dan zoekt
een oude buurman, een piloot, contact met haar.
De piloot vertelt het meisje over een magische
ontmoeting, lang geleden, met een kleine, wijze
prins die een wereld van kansen, avonturen en
liefde voor hem opende. Door de vriendschap met
de oude piloot gaat ook voor het meisje een
nieuwe wereld open en ontdekt ze dat je alleen
met je hart kunt zien wat echt belangrijk is.

Een ode aan de culturele diversiteit en biodiversiteit
van gebruiken, kleding en religieuze overtuigingen.
Onderwerpen als moederschap, opleiding, huwelijk,
economische onafhankelijkheid, seksualiteit,
menstruatie en abortus komen voorbij. Getuige
nissen van zeer verschillende vrouwen, van
staatshoofden en schoonheidskoninginnen tot
buschauffeurs.
VRIJDAG 4 MAART
 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.

De kleine prins is een prachtige en ontroerende film
voor de hele familie van regisseur Mark Osborne
(Kung Fu Panda). De film is gebaseerd op de
bestseller ‘Le petit prince’ van Antoine de SaintExupéry. Wereldwijd zijn van het filosofische en
poëtische jeugdboek al ruim 145 miljoen
exemplaren verkocht. Daarmee is het boek het
meest verkochte fictiewerk ter wereld.
MAANDAG 4 APRIL
 14 uur
 Hoofdbibliotheek, Brasschaatsebaan 30, Schilde
 03 380 07 47, bib.schilde.be
Wegens coronamaatregelen zijn er slechts 25
zitplaatsen. Gelieve dus op tijd te komen.
Geen inschrijvingen vooraf.

VRIJETIJDSBROCHURE

DE KLEINE PRINS
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WOMAN
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SIBEL

LE JEUNE AHMED

Cinéma Sonja

Cinéma Sonja

De 25-jarige Sibel woont met haar vader en zus in
een afgelegen dorp in de bergen aan de Zwarte
Zee. Zij is stom geboren en communiceert met de
anderen in een voorouderlijke ‘gefloten’ taal.
Ondanks haar inspanningen wordt ze door de
dorpsbewoners gemeden, omdat die denken dat ze
ongeluk brengt. Alleen haar vader Enim weet haar
naar waarde te schatten. Sibel is erg onafhankelijk
en verbeten jaagt ze met een geweer op een wolf
die zich in het woud zou schuilhouden. Daarbij komt
ze op een dag in contact met Ali, een man die op
de vlucht is voor de autoriteiten.

De dertienjarige Ahmed zit gevangen tussen de
absolute idealen van zijn imam en de verlokkingen
van het leven.

Deze film overtuigt door zijn natuurlijkheid in
acteren. Nergens heb je het gevoel dat er karikatu
rale personages zijn. Vooral hoofdactrice Damla
Sönmez zet een zeer sterke prestatie neer. De film
schippert tussen een fabel en een realistisch
verhaal, maar is tevens een sterke feministische
film over de strijd van een jonge vrouw binnen een
patriarchale, traditionele samenleving.
MAANDAG 25 APRIL
 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.

Wanneer Ahmed zich volledig op zijn geloof stort,
herkent zijn omgeving de tiener niet meer terug.
Zijn leraren maken zich zorgen om zijn extremis
tische interpretaties van de Koran en thuis zoekt hij
ruzie met zijn moeder en zussen. Terwijl Ahmed
steeds meer in zijn religie opgaat, ziet zijn om
geving met lede ogen aan hoe hij steeds verder van
hen verwijderd raakt. Na een heftig incident moet
Ahmed besluiten hoe ver hij wil gaan.
MAANDAG 6 JUNI
 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.

workshop met CoderDojo
Tijdens deze workshop leer je met Scratch werken,
om zo spelenderwijs vertrouwd te geraken met
programmeren en zelf games, animaties en
interactieve verhalen te maken. Voorkennis is
helemaal niet nodig. Onze coaches leren je de
kneepjes van het vak! Een workshop voor kinderen
van 7 tot 12 jaar én hun ouders. Je krijgt eerst uitleg
over hoe je kan programmeren en werken met
Scratch. Vervolgens ga je zelf aan de slag.
DINSDAG 4 JANUARI EN 5 APRIL
 14 tot 17 uur
 Hoofdbibliotheek, Brasschaatsebaan 30,
Schilde
 03 380 16 01, bibliotheek@schilde.be,
www.schilde.be/inschrijven
 bib.schilde.be

Net voor het ter perse gaan van deze
vrijetijdsgids, werd de workshop van
4 januari geannuleerd. De workshop
van 5 april gaat wel door.
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BIBLIOTHEEK

LEREN
PROGRAMMEREN
(7 TOT 12 JAAR)

VRIJETIJDSBROCHURE

DE BIB

MAART IS JEUGDBOEKENMAAND!
Wie is jouw schurk? Wie zijn jouw helden?

VRIJETIJDSBROCHURE

Jeugdboekenmaand
zet dit jaar de spot op
alle soorten helden en
haalt de schurken uit de
schaduw. Het gaat over
helden en antihelden,
idolen en iconen, schurken
en schelmen. Over goed
en kwaad en de grijze
zone ertussenin. Over
helden die soms schurken
worden en omgekeerd.
Over alledaagse heldinnen
zoals oma's maar ook
over de avonturen van
moedige ridders en sluwe
schurken.

26
BIBLIOTHEEK

Extra leuk
aanbod voor
lagere
scholen!

Kom alle boekjes over helden en schurken ontdekken in de bib. Of doe mee met het
jeugdboekenmaandspel dat je kunt spelen op je eigen smartphone of tablet. Dit kun je alleen
of, veel leuker natuurlijk, met vrienden tijdens de openingsuren in de hoofdbibliotheek. Speel
samen of tegen elkaar.
Jeugdboekenmaand is een initiatief van Iedereen Leest.


Hoofdbibliotheek, Brasschaatsebaan 30, Schilde, 03 380 16 01, bibliotheek@schilde.be

HET SPROOKJESPLEIN
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.

VRIJETIJDSBROCHURE

WOENSDAG 26 JANUARI
(elke laatste woensdag van de maand)
 15 tot 16 uur
 Hoofdbibliotheek, Brasschaatsebaan 30, Schilde
 03 380 16 01, bibliotheek@schilde.be, bib.schilde.be

GEDICHTENAVOND

BIBLIOTHEEK
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bloesemingen en overvloed
Naar jaarlijkse traditie zetten we de Poëzieweek in met een gedichtenavond. Dichters uit Schilde dragen
in het Museum Albert Van Dyck hun gedichten voor. Een muzikaal intermezzo wordt verzorgd door de
muziekacademie.
Het thema van deze tiende editie is ‘natuur’ en heeft als motto
de woorden van Nasr Ramsey: ‘bloesemingen en overvloed’.
De voorbije twee jaar hebben we met zijn allen opnieuw de
natuur ontdekt, van avonturen van de vogels, eekhoorntjes en
egels in onze achtertuin, tot de schoonheid van beekjes en
planten in onze bossen en parken. Tijdens deze Poëzieweek laten
we ons verrassen door lieveheersbeestjeswoorden, door
slingerplantzinnen en varenverzen. We fluisteren gedichten om de
dieren te verwarmen in hun winterslaap, we laten onze woorden
waaien in de wind.

Poë
zie
2

2.2
1- 2.0
27.0
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E
wE

Ontwerp: Tom Suykens — V.U. : Carl De Strycker, Poëziecentrum vzw, Vrijdagmarkt 36, 9000 Gent.

DONDERDAG 27 JANUARI
 20 uur
 Museum Albert Van Dyck, Brasschaatsebaan 30, Schilde
 03 380 16 01, bibliotheek@schilde.be, bib.schilde.be
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CREABIB
boeken plooien
De bibliotheek koopt jaarlijks heel wat boeken aan,
helaas voert ze er ook heel wat af. Gelukkig zijn
daar heel wat oplossingen voor zoals de
boekenverkoop, de boekenruilkast en … boeken
recycleren!

BIBLIOTHEEK

Tijdens deze creabib ontdek je de kunst van het
boeken plooien. Met een eenvoudig ontwerp zet je
je eerste stapjes. Op het einde van de workshop
heb je een boek geplooid en de kennis vergaard om
thuis verder te experimenteren.
DINSDAG 1 FEBRUARI
 19 tot 21 uur
 Hoofdbibliotheek, Brasschaatsebaan 30,
Schilde
 03 380 16 01, bibliotheek@schilde.be,
www.schilde.be/inschrijven
 bib.schilde.be

AAN DE SLAG MET
KAMISHIBAI
workshop voorlezen met
vertelplaten
Kamishibai is een van oorsprong Japanse vertel
vorm. Vertelplaten worden in een houten kastje
geschoven en een verteller brengt zo het verhaal
tot leven. Maar kamishibai is ook een uitgelezen
werkvorm: via verhalen breng je nieuwe werelden
in een rijke taal (in woord en beeld) tot bij je
publiek.
Tijdens deze interactieve workshop neemt Inge je
mee naar de oorsprong van kamishibai. Ze licht een
aantal mogelijkheden toe om kamishibai als
werkvorm in te zetten in het onderwijs, jeugdwerk
ing en kinderopvang. Je onderzoekt mee hoe
kamishibai het verhalende kan voeden, aanvullen en
versterken. Hoe het de creativiteit van kinderen kan
aanboren en stimuleren om zelf aan de slag te gaan
met het maken van verhalen en vertelplaten en hoe
het hun spreek- en vertelvaardigheden kan aan
scherpen.
VRIJDAG 4 FEBRUARI
 14 tot 16 uur
 Hoofdbibliotheek, Brasschaatsebaan 30,
Schilde
 03 380 16 01, bibliotheek@schilde.be,
www.schilde.be/inschrijven
 bib.schilde.be

CREABIB
me-time

Als eerste boek dit jaar, lezen we ‘Er is geen daar,
daar’ van Tommy Orange.

In mei draait de creabib een keer helemaal
om jezelf. Met onze health- en
lifestylemagazines als inspiratie ga je aan de
slag om een gezellig ontspanningsmomentje
te creëren. Zo staat er een zelfgemaakt
gezichtsmaskertje op de planning en doe je
enkele relaxatieoefeningen. Als het weer het
toelaat, zoek je de rust en buitenlucht van het
Rijsblokpark op.

Vier maal per jaar wordt er in de hoofdbibliotheek
van Schilde een leeskring gehouden. Deelnemen is
kosteloos, enkel je liefde voor literatuur delen
volstaat. Geïnteresseerd? Kom dan naar de
middagsessie of de avondsessie van de leeskring.
Reserveer tijdig je boek als je het leent in de
bibliotheek. De volgende leeskring gaat door op 10
mei.

DINSDAG 3 MEI
 19 tot 21 uur
 Hoofdbibliotheek, Brasschaatsebaan 30,
Schilde
 03 380 16 01, bibliotheek@schilde.be,
www.schilde.be/inschrijven
 bib.schilde.be

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!

DINSDAG 15 FEBRUARI
 14 uur en 20 uur
 Hoofdbibliotheek, Brasschaatsebaan 30,
Schilde
 03 380 16 01, bibliotheek@schilde.be,
www.schilde.be/inschrijven
 bib.schilde.be
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’Er is geen daar, daar’
van Tommy Orange
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LEESKRING
’Wildevrouw’ van Jeroen
Olyslaegers

BIBLIOTHEEK

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!
In mei lezen we het boek ‘Wildevrouw’ van de
auteur Jeroen Olyslaegers. Een monumentaal boek
waarin we in een terugblik het leven ontdekken van
Beer, een man die het 16e eeuwse Antwerpen
beleefde samen met een wildevrouw.
Vier maal per jaar wordt er in de hoofdbibliotheek
van Schilde een leeskring gehouden. De volgende
leeskringen gaan door op 13 september en 13
december.
DINSDAG 10 MEI
 14 uur en 20 uur
 Hoofdbibliotheek,
Brasschaatsebaan 30, Schilde
 03 380 16 01, bibliotheek@schilde.be,
www.schilde.be/inschrijven
 bib.schilde.be

VOORLEZEN AAN
PEUTERS EN
KLEUTERS
workshop Boekstart
Voorlezen is een heel intieme gebeurtenis. Je kind
op schoot, dicht bij elkaar. Samen in het moment,
het boek, het verhaal, de emotie. Je kunt er niet
vroeg genoeg mee beginnen! Boeken vormen een
krachtig medium om een rijke taal bij jonge
kinderen aan te bieden. Er schuilt een hele diverse
wereld in baby- en peuterboekjes die samen met
een volwassene speels kan ontdekt worden. Maar
hoe doe je dat? Wat verzin je bij knisperboekjes?
Wat vertel je bij aanwijsboeken? Hoe vind je het
juiste boek voor jouw baby of peuter?
We duiken samen het boekenaanbod in en
ontdekken met behulp van de Boekstart-groeimeter
het wat, hoe en waarom!
ZATERDAG 14 MEI
 10 tot 12 uur
 Hoofdbibliotheek, Brasschaatsebaan 30,
Schilde
 03 380 16 01, bibliotheek@schilde.be,
www.schilde.be/inschrijven
 bib.schilde.be

Laat je meevoeren naar de 16e eeuw in deze lezing van Jeroen Olyslaegers.
Wildevrouw is een wervelende roman over het verlangen naar eenheid en het veroveren van
een innerlijke waarheid, vol vlees en geuren, narren en blinden, handelaars en woekeraars,
profiteurs en bedriegers, vroedvrouwen, cartografen, schilders, drukkers en astrologen, waarbij
verlangen en zelfbedrog dansen door de straten van een gedoemde stad. Deze historische
roman staat centraal tijdens de lezing.
Jeroen Olyslaegers (Mortsel, 1967) schrijft romans en theaterteksten. Hij schreef eerder de
romans ´Wij´, ´Winst´ en het vaak bekroonde ´Wil´. Olyslaegers woont en werkt in Antwerpen.
Het boek Wildevrouw staat ook op het programma van de leeskring. Meer info op pagina 30.
WOENSDAG 18 MEI
 20 uur
 Werf 44 (kleine zaal), Schoolstraat 44, Schilde
 03 380 16 01, bibliotheek@schilde.be,
www.schilde.be/inschrijven
 bib.schilde.be
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literaire lezing
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JEROEN OLYSLAEGERS

CURSUSSEN,
WORKSHOPS,
LEZINGEN,
UITSTAPPEN

SCHAPEN
WOLKJESWIT
Tijdens deze workshop
ontdek je als (groot)
ouder samen met je
(klein)kind leuke
slaapritueeltjes
voor thuis.
Slaapritueeltjes
brengen ritme
en rust aan het
einde van de dag
en bereiden je
kindje voor op de
nachtrust.
Breng een zacht dekentje en een knuffel mee.

VRIJETIJDSBROCHURE

WOENSDAG 26 JANUARI
 9 tot 11 uur (tijdens de Speelbabbel)
 ’t Parkske, Eugeen Dierckxlaan 24, Schilde
 03 380 07 47, welzijn@schilde.be
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ALLES OVER
HET POTJE
De meeste kinderen
worden vanzelf droog
zonder dat je er als
ouder een grote
inspanning voor
moet leveren.
Maar soms vraag
je je af: “Zou het
nog niet tijd zijn
om hem op het
potje te leren
gaan?” Tijdens dit
infomoment staan we stil
bij de zindelijkheidstraining van je peuter.
WOENSDAG 23 FEBRUARI
 9 tot 11 uur (tijdens de Speelbabbel)
 ’t Parkske, Eugeen Dierckxlaan 24, Schilde
 03 380 07 47, welzijn@schilde.be

VRIJETIJDSBROCHURE

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.
Tijdens de Speelbabbel willen we op een ongedwongen manier
ontmoetingen tot stand brengen. We willen ouders en hun
kindje(s) een leuke tijd bieden. Ook worden er regelmatig
workshops georganiseerd voor jou en je baby.
Je bent welkom elke woensdag van 9 tot 12 uur (niet tijdens
schoolvakanties of schoolvrije dagen) in ’t Parkske,
Eugeen Dierckxlaan 24, Schilde.

Ontdek alle
workshops
tijdens de
Speelbabbel op
pagina 32-34.
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DE SPEELBABBEL
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BABYMASSAGE

BABY’S EN BOEKJES

Als we geboren worden dan
is aangeraakt worden
onze eerste
levensbehoefte.
Zonder aanraken
zouden we het niet
overleven. Je baby
voelt zich er fijn bij,
het geeft hem een
gevoel van gewenst te
zijn, geliefd te worden. Het
geeft hem vertrouwen in zichzelf,
zijn lijfje en zijn omgeving. Babymassage zal ook
jou meer vertrouwen geven in je ouderschap,
omdat je de lichaamstaal van je baby sneller
herkent en dus in kunt spelen op dat wat jouw
kindje je vertelt.

Ook hele kleine kinderen kunnen samen met
mama, papa, oma of opa genieten van boekjes.
Tijdens deze workshop zoek
je met je baby een
comfortabel plekje
en kies je een
boekje uit de
goedgevulde
boekenkoffer. Je
krijgt heel wat
tips mee om
thuis met je
kleine uk met
boekjes bezig te zijn.
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VERBINDEND
OPVOEDEN
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WOENSDAG 23 MAART
 9 tot 11 uur (tijdens de Speelbabbel)
 ’t Parkske, Eugeen Dierckxlaan 24, Schilde
 03 380 07 47, welzijn@schilde.be

Kinderen die goed gehecht zijn, zijn later meer
zelfverzekerd, zitten beter in hun vel, hebben een
positiever zelfbeeld en zijn beter in staat om
betekenisvolle relaties aan te gaan. Tijdens dit
infomoment hebben we het over het feit dat het
helemaal oké is om tegemoet te
komen aan de behoeften
van je kindje. Dat je
gerust je moeder- of
vaderhart mag
volgen en gerust
mag zijn dat je
geen kleine
tirannetjes opvoedt
wanneer je ze met
liefde, aandacht en
respect behandelt.
WOENSDAG 20 APRIL
 9 tot 11 uur (tijdens de Speelbabbel)
 ’t Parkske, Eugeen Dierckxlaan 24, Schilde
 03 380 07 47, welzijn@schilde.be

WOENSDAG 18 MEI
 9 tot 11 uur (tijdens de Speelbabbel)
 ’t Parkske, Eugeen Dierckxlaan 24, Schilde
 03 380 07 47, welzijn@schilde.be

KNUFFELTURNEN
VOOR BABY’S EN
PEUTERS
Knuffelturnen is een leuke manier van bewegings
opvoeding voor peuters met één van hun (groot)
ouders. Samen bewegen, voelen, genieten en
ontspannen is het doel.
WOENSDAG 22 JUNI
 9 tot 11 uur (tijdens de Speelbabbel)
 ’t Parkske, Eugeen Dierckxlaan 24, Schilde
 03 380 07 47, welzijn@schilde.be

CoderDojo organiseert gratis programmeerclubs,
de zogenaamde ‘Dojo’s’. Op die Dojo’s leren
meisjes en jongens programmeren, websites
maken, apps en spelletjes ontwikkelen …
Ze ontmoeten gelijkgestemde deelnemers en laten
elkaar zien waaraan ze gewerkt hebben. CoderDojo
maakt van ontwikkelen en programmeren een
superleuke, keigezellige en megatoffe leerervaring.
Iedereen tussen 7 en 18 jaar kan deelnemen. Ben
je jonger dan 12 jaar dan kun je begeleid worden
door (een van) je ouders. Je ouders hoeven niet de
hele tijd aanwezig te zijn, maar ze moeten wel
bereikbaar zijn. Het is ook fijn als je als ouder een
halfuur voor het einde van de Dojo terugkeert om
het toonmoment van je kind mee te maken en de
vrijwilligers achteraf wat te helpen bij het opruimen.
Breng een eigen laptop mee, dat maakt het al een
pak makkelijker om te starten.
ZATERDAG 8 JANUARI
(elke eerste zaterdag van de maand)
 14 tot 17 uur
 JoS, Eugeen Dierckxlaan 24, Schilde
 coderdojo@schilde.be, 03 380 07 44
 www.coderdojobelgium.be

lessenreeks voor jongeren
tussen 16 en 25 jaar
Dit is een psychofysieke training waarin fysieke
activiteiten afgewisseld worden met korte
groepsgesprekken die gericht zijn op zelfreflectie.
Door middel van deze training leren jongeren
vaardigheden die hen helpen in hun persoonlijke
ontwikkeling en in het bestendigen van aansluiting op
school of op de arbeidsmarkt. Jongeren leren hierbij
heel wat mentale en sociale vaardigheden. Zo
moedigen we jongeren aan om hun eigen kwaliteiten
te ontdekken en die op een positieve manier in te
zetten. Ze leren hun eigen kracht te beheersen,
vergroten en richten. Ook leren ze omgaan met
persoonlijke grenzen van zichzelf en anderen.
Het programma steunt op vier bouwstenen:
zelfcontrole, zelfreflectie, zelfvertrouwen en
daadkracht.
WOENSDAG 9, 16, 23, 30 MAART
ZATERDAG 2 APRIL (SLOTDAG)
 14 tot 16 uur
10 tot 16 uur (slotdag)
 Warme Williamhuis, blauw huis aan het
Lodewijk De Vochtplein, Schilde
(‘s Gravenwezel)
 03 380 07 47, warmewilliam@schilde.be
 www.schilde.be/inschrijven

VRIJETIJDSBROCHURE

voor jongeren tussen
7 en 18 jaar

ROTS EN WATER
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PROGRAMMEREN
KUN JE LEREN

CODERDOJO SCHILDE
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 …
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.

VRIJETIJDSBROCHURE
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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.

EXTRA
AANBOD
VOOR
SCHOLEN

In de 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.

CURSUSSEN, WORKSHOPS, LEZINGEN, UITSTAPPEN

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



coderdojo@schilde.be, 03 380 07 44

Wat helpt om kinderen blij met zichzelf te laten zijn?
Hoe kan een kind zich in de klas, thuis, bij een
hobby of op vakantie ‘wel in zijn vel’ voelen?
In deze lezing bespreken we de vier pijlers van ‘blij
met mij’: gevoelens herkennen, benoemen, er laten
zijn en een vorm geven. Kijken achter het gedrag
van het kind. De kracht van de kring: door wie
wordt het kind mee ondersteund? Talentgericht
kijken naar kinderen: waar haalt het kind zijn
energie vandaan?
Deze lezing is vooral gericht naar lagere
schoolkinderen.
WOENSDAG 23 MAART
 20 tot 22 uur
 Werf 44 (expo), Schoolstraat 44, Schilde
 03 380 07 47, opvoeding@schilde.be
 www.schilde.be/inschrijven

Kom mee gezellig genieten van een heerlijk
driegangenmenu en aangepaste animatie. In
samenwerking met de gemeentelijke
seniorenraad.
WOENSDAG 30 EN DONDERDAG
31 MAART IN WERF 44
VRIJDAG 1 APRIL IN HET DORPSHUIS
 13 tot 17 uur
 Werf 44 (grote zaal), Schoolstraat 44, Schilde
Dorpshuis, Kerkstraat 24, Schilde
(’s-Gravenwezel)
 dienst vrije tijd en welzijn, 03 380 07 47,
senioren@schilde.be,
www.schilde.be/inschrijven
 13 euro voor inwoners, 16 euro voor
niet-inwoners

VRIJETIJDSBROCHURE

lezing voor ouders,
opvoeders en leerkrachten

LENTEFEEST
VOOR SENIOREN
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BLIJ MET MIJ
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HERINNERINGEN
OPHALEN
MET MENSEN MET
DEMENTIE
door Herlinde Deley

CURSUSSEN, WORKSHOPS, LEZINGEN, UITSTAPPEN

Elke persoon draagt herinneringen mee en kan,
vaak door heel kleine dingen zoals een vergeelde
oude foto of het waarnemen van een bepaalde
geur of smaak, teruggevoerd worden naar zijn of
haar jeugd. In ons drukke dagelijkse leven staan we
bij al die herinneringen vaak niet al te lang stil.
Maar voor wie zorgt voor mensen met dementie,
krijgen deze herinneringen plots een andere
betekenis. Mensen met dementie herinneren zich
immers maar al te vaak en haarscherp bepaalde
gebeurtenissen uit hun kindertijd, terwijl ze niet
meer kunnen vertellen wat ze even tevoren
gegeten of gedaan hebben.
En net daar, in het doelbewust en gestructureerd
oproepen van herinneringen (‘reminiscentie’),
kunnen mantelzorgers en vrijwilligers een
waardevolle rol spelen.
DONDERDAG 16 JUNI
 19 tot 21 uur
 Werf 44 (grote zaal), Schoolstraat 44, Schilde
 www.dwaallicht.be
 03 218 72 09, info@dwaallicht.be

OPEN ACADEMIE
kom kennismaken
en laat je inspireren
Een instrument leren, toneel spelen, tekenen,
zingen, schilderen, leren presenteren, dj-en, radio
maken, muziek producen, regisseren … De
academie biedt het allemaal en nog veel meer.
Vanaf 6 jaar kun je starten in de academie, maar er
zijn evengoed lessen voor jongeren en
volwassenen. Tijdens de open academie ben je
welkom tussen 10 en 13 uur. Kom kennismaken
met het aanbod, stel vragen aan de verschillende
leerkrachten en laat je vooral inspireren.
ZATERDAG 25 JUNI
 10 tot 13 uur
 Werf 44, Schoolstraat 44, Schilde
 www.academieschilde.be

SPEELPLEINEN - SPORT- EN THEMAKAMPEN - JEUGDHUIS PAGODE
ruim aanbod voor iedereen tussen 2,5 en 15 jaar
Weet jij niet altijd wat te doen tijdens de vakantieperiode? Amuseer je je
graag te pletter? Schrijf je dan zeker in voor onze vakantieactiviteiten.

Sport- en themakampen (enkel tijdens paasvakantie)
In de paasvakantie staan er heel wat kampen op het programma voor kinderen van 2,5
tot en met 15 jaar. Er zijn meerdaagse
kampen zoals golfen, tennis, dansen
en circusschool. Maar ook
avonturendagen zoals bmx’en
en survivaltochten. Een hele
dag genieten met toffe
activiteiten.
Jeugdhuis Pagode
voor jongeren
De zolder van
jeugdhuis Pagode
wordt in de
vakantie een
heuse hangout
plek. Het is ook
de uitvalsbasis om
op stap te gaan.
Alle activiteiten
voor jongeren tussen
12 en 15 jaar worden
begeleid door ervaren
monitoren.

Het volledige programma van de
vakantiewerking staat steeds in 2970 info.
Inschrijven doe je op www.schilde.be/inschrijven.


’t Parkske, Eugeen Dierckxlaan 24, Schilde,
03 380 07 42, vakantie@schilde.be
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Speelplein (elke vakantieperiode)
Tijdens de vakanties zijn kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar welkom
op de speelpleinen. Deze gaan door van dinsdag tot en met vrijdag.
Op maandag zijn er vaak leuke workshops of uitstappen.
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Wat te
doen tijdens
vakantie?

Verantwoordelijke uitgever: burgemeester Dirk Bauwens, Amazonenlaan 9, 2970 Schilde

