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Judith Dillen,
onderneemt én inspireert
Bye bye gazon! Met tips van Dieter Coppens
Vernieuwd GAS-reglement onder de loep
Vind een hobby in de nieuwe online verenigingengids
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319 leerlingen van onze zes basisscholen en de eerste
graad van het middelbaar genoten op 16 maart eindelijk
terug van de scholenveldloop. Onder luide aanmoediging
van hun supporters verschenen ze aan de start op de
atletiekpiste van Sportpunt de Caters. Alle deelnemers
gaven zich volledig en kregen dan ook een beloning
voor hun inzet. GLS De Wingerd won de beker voor de
school met het hoogste aantal deelnemers. Basisschool
Wonderwijzer ging met de beker naar huis voor de school
die het best vertegenwoordigd was bij de acht eersten
van elke reeks.
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“

Als elke Vlaming in zijn of haar tuin één vierkante meter laat verruigen,
dan verdubbelen we de totale oppervlakte van alle natuurgebied
in heel Vlaanderen. Stel je voor … Het geeft je minder werk,
meer tijd voor aperitief en je kunt des te meer genieten van
het prachtige wat de natuur te bieden heeft. Een win-win!

”
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Op weg naar een beter klimaat
en een groener Schilde

Bye bye
gazon
De lente is weer in het land. Dan heb je ongetwijfeld de reflex om je
grasmaaier en verticuteermachine van stal te halen en je tuin weer
‘optimaal klaar’ te maken voor het nieuwe seizoen. Maar dat strakke
gazonnetje vraagt heel wat tijd en inzet. Bovendien heeft de natuur
niets aan gazon. Vlinders, bijen en andere insecten hebben bloemen
nodig om te overleven.

Daarom doen wij, samen met vijf andere
gemeenten in onze regio, mee aan de
Bye Bye Gazon-campagne, opgericht
door ondernemer Louis De Jaeger.
Niemand minder dan Dieter Coppens,
natuurliefhebber in hart en nieren,
ondersteunt de campagne. Wij nodigden
hem alvast uit voor een gesprek. Hij
geeft tips om je strakke gazon vaarwel te
zeggen. De boodschap van de campagne
is duidelijk: laat het gras (en de bloemen,
bomen en struiken) maar groeien!

Vorig jaar leende je je voor
het eerst als gezicht van deze
campagne in Zoersel. Wat maakt
dat je er dit jaar opnieuw voor
wil gaan?
Dieter: Het mag gezegd worden, de eerste
editie van Bye Bye Gazon in Zoersel was
een enorm succes! Enorm veel mensen
gaven gehoor aan onze oproep om één
of meerdere vierkante meters gras niet
meer te maaien. Liefst 54.288 m2 gazon
werd verruigd. Dat zijn bijna negen
voetbalvelden en een enorme boost voor
de biodiversiteit in Zoersel! Het maakt dat
ik heel graag terug mijn schouders onder
deze campagne zet. En wat meer is, ook
onze buurgemeenten nemen dit jaar deel!
Schilde, Brecht, Malle, Zandhoven en Ranst
gingen enthousiast in op onze vraag om
deel te nemen. Kortom, in 2022 zijn we al
met zes gemeenten die de oproep zullen
lanceren om zoveel mogelijk vierkante
meters gazon te laten verruigen.

Veel mensen houden van een
mooi gemaaid gazon, maar zijn
zich misschien niet bewust van
de nadelen ervan. Welke zijn dat
zoal?

Te veel gazon wil zeggen dat
insecten in jouw tuin niets
kunnen komen doen. Maar
insecten zijn erg belangrijk!
Waarom?

Dieter: Inderdaad. In de victoriaanse tijd
was dit bij de aristocratie in de mode.
Wie geld had, kon een grasmat laten
onderhouden door zijn personeel, met
de schaar (lacht)! Sindsdien zitten die
grastapijten ingebakken in onze cultuur.
Maar eigenlijk is kort gemaaide gazon
bijna even waardeloos als beton. Door
onze grasmat te verticuteren, bespuiten,
bemesten en veelvuldig te maaien, groeit
er enkel nog gras maar valt er amper
leven te bespeuren in en onder die groene
grasmat. Het bodemleven wordt helemaal
de kop ingedrukt. Vlinders, bijen en andere
bestuivende insecten vinden er geen
bloemen om hun voedsel uit te halen.
Maar! We kunnen het tij keren en dat kan
heel gemakkelijk. Geef een stukje terug
aan de natuur: bijvoorbeeld één vierkante
meter in je tuin niet meer afrijden… stel je
voor, de voordelen: minder maaien, meer
tijd voor aperitief en er vliegt al eens een
vlinder voorbij, WIN WIN (lacht)! Dat is
wat we in de zes gemeenten willen doen,
een stukje van je tuin laten verruigen,
teruggeven aan de natuur en zo opnieuw
tot leven laten komen.

Dieter: De natuur is één groot systeem
waar elk diertje, hoe klein dan ook, een
belangrijke functie heeft. Ze zijn een deel
van de ecologische kringloop. Insecten zijn
een voedingsbron voor andere dieren zoals
vogels, kikkers … Die dieren zijn op hun
beurt weer een voedingsbron van andere
dieren, en ga zo maar door. Maar insecten
zoals bijen, hommels of vlinders staan
ook in voor de bestuiving van bloemen
en bloesems van bomen en planten die
later groenten, vruchten en fruit worden.
En laat dat nu net één van de belangrijkste
voedingselementen zijn voor ons, de mens.
Moesten insecten er niet meer zijn, dan
zouden wij er ook niet meer zijn.

De producten die gebruikt
worden om onze gazon zo ‘groen’
mogelijk te houden, zijn dus geen
goede oplossing?
Dieter: Neen, integendeel. In die
producten zitten dingen die allesbehalve
goed zijn voor de natuur. Het merendeel
zijn stoffen die het ecosysteem vergiftigen.
Vergiftigde insecten wil ook zeggen
vergiftigde vogels. In de lente gaan we
allemaal lekker sproeien om de klinkers
onkruidvrij te maken. Dit alles komt
uiteindelijk allemaal in de bodem, in ons
grondwater en uiteindelijk ook in ons
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Ga zelf aan de slag
drinkwater terecht. Als je meststoffen
strooit, groeit je gras sneller en moet je
het ook sneller afrijden. Dat is onlogisch.
Je steunt er alleen de mestfabriek mee,
maar het brengt niets bij.

Hoe korter je een gazon maait,
hoe kleiner de wortels. Niet goed
voor de bodem, maar ook niet
voor je portemonnee.
Dieter: Natuurlijk niet. Bij de eerste
hittegolf wordt je gazon helemaal dor.
Wat blijft er dan het langst groen?
De bloemetjes, klaver en andere gewassen
die tussen je gras groeien. Hoe langer het
gras, hoe dieper de wortels en hoe beter
het bestand is tegen de droogte.

Onze tuinen laten verruigen,
hoe doe je dat dan precies?
Dieter: Heel simpel! We zeggen: bye bye
gazon! Je moet gewoon minder doen in
je tuin. We rijden wekelijks - soms om
de paar dagen - ons gras af omdat het
allemaal niet meer zo netjes staat. Laat het
los. We leven in de 21e eeuw, niet in het
victoriaans tijdperk (lacht). Hoe begin je
hier nu aan? Je kunt kiezen:
• begin met minder te doen en een stuk
ongemaaid te laten staan (één vierkante
meter of een strook van één meter);
• haal gras weg en zaai er een
bloemenweide;
• steek vaste planten in de grond die elk
jaar opnieuw in bloei komen …

Heb je zelf groene vingers?
Dieter: Tuurlijk! Ik ben intussen de fiere
eigenaar van 1,1 ha bos in de buurt van de
Voort in Pulderbos. Deze winter hebben
we daar met een 30-tal familieleden en
vrienden 1500 jonge boompjes aangeplant.
Het was een hele klus en natuurlijk heeft
niet iedereen de kans of mogelijkheden
om zo’n oppervlakte aan te kopen.
Net daarom ben ik fan van de campagne
Bye Bye Gazon. Je hoeft heus geen bos aan
te planten om mee het verschil te maken.
Begin bij een vierkante meter in je tuin,
ben je écht overtuigd ga dan voor een
groot stuk van je tuin. Hoe meer verruigde
tuin, hoe meer effect!
	dienst

milieu
03 380 16 12
milieu@schilde.be

6

Pimp je gazon! Elke meter telt
Samen met jou willen we een zo groot mogelijke oppervlakte
laten verruigen. Wil je meehelpen? Dan kun je dit doen:
• Kies een mooi stukje tuin (voor, achter of naast je huis).
• Maai dat stukje slechts twee keer per jaar (eind juni en
eind september).
• Vul je aantal vierkante meters verruigde tuin in op
www.byebyegazon.be/voorkempen.
• Proficiat! Je hebt bijgedragen aan de biodiversiteit in onze
gemeente!

Fleur je berm op

Behalve je tuin kun je ook je berm deels
Dit is een bijenbuffet
BEDANKT OM NIET TE MA
laten verruigen. Deze is openbaar domein.
AIEN
Als gemeente staan we in voor het jaarlijkse
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onderhoud. Het staat je vrij om jouw stuk berm
Wa
natuurwaarde te geven. Maai bijvoorbeeld één
strook naast de rijbaan en laat de rest van het
gras staan. Maar je kunt evengoed de berm
inzaaien met inheemse bloemenmengsels.
Dit kunnen we enkel maar toejuichen. Om
te voorkomen dat je berm gemaaid wordt,
voorzien we speciale bordjes. Via
www.byebyegazon.be/voorkempen vraag je zo’n bermbord aan.
Afhalen kan aan het onthaal van het gemeentehuis. Je plaatst het
bord in je berm. Resultaat? Extra ruimte voor vrolijke bijen.
Door mee te doen aan de campagne maak je kans op een
heerlijke pot honing van een imker uit je buurt.

Inspiratieavond
‘meer natuur in je eigen tuin’
Ben je nog op zoek naar inspiratie voor meer natuur in je
tuin of wil je gewoon wat meer info over biodiversiteit?
Laat je dan inspireren door twee gastsprekers. Louis De
Jaeger (oprichter van Bye Bye Gazon) en Jan Van den Berghe
(ervaren ecoloog) nemen je op dinsdag 17 mei mee op
sleeptouw en laten zien dat jouw tuin zowel een paradijs voor
jezelf als voor planten en dieren kan zijn.
	dinsdag

17 mei om 17.30 uur
de Kapel, Handelslei 167, 2980 Zoersel
vrije toegang
vooraf inschrijven via gemeente@zoersel.be
of 03 298 00 00

(een initiatief van de zes gemeenten in samenwerking met
maatschappelijke ontwikkelingsorganisatie Blenders vzw en
de burgerinitiatieven Bye Bye Gazon en Oerbloemen)

Gezocht: Tuinrangers
Ben jij een hobbytuinier met een hart voor de natuur?
Wil je tijd maken om je passie te delen? Dan ben jij
de Tuinranger die we zoeken. Na een opleiding ga je op pad om
andere inwoners uit onze gemeente ecologisch tuinadvies te
geven. Interesse? Kom dan naar de vrijblijvende maar
zéér interessante infoavond op maandag 13 juni om 19.30 uur
in Werf 44 (grote zaal). Schrijf je in via
www.tuinrangers.be/word-tuinranger en zorg dat je erbij bent!
Als tuinranger ga je in onze gemeente op ‘tuinsafari’ bij mensen die hun tuin
natuurvriendelijker willen inrichten. Samen ga je op ontdekking, op zoek naar dé
ideale boom voor het voortuintje. Of geef je concrete tips voor een tuin voor bijen
en vlinders. Als tuinranger kun je heel concreet bijdragen aan meer natuur in je
eigen buurt. Het is vrijwilligerswerk dat voldoening geeft, omdat je impact hebt!
Want je zou ervan versteld staan hoeveel mensen wel te vinden zijn voor een
stukje bloemenweide in hun tuin.
Alleen … hoe begin je daar nu aan? Inderdaad, een hele uitdaging!
Maar je krijgt een straffe opleiding en een arsenaal aan hulpmiddelen en
documentatie om van elk tuinbezoek een succes te maken. Bovendien maak je
deel uit van de ‘tuinranger community’, een team van bijna 150 leden met groene
vingers en een hart voor de natuur. Je staat er dus niet alleen voor.


www.tuinrangers.be/word-tuinranger
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Nieuw meldpunt inwoner in nood moet
eenzaamheid of verwaarlozing voorkomen
Behoeftige inwoners zijn altijd welkom in het sociaal huis, maar lang niet iedereen vindt vlot de weg
ernaar toe. Sommige noodsituaties blijven helaas verborgen. Met de opening van het meldpunt inwoner
in nood wil het lokaal bestuur Schilde dit probleem aanpakken.
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Wat?

Wanneer?

Waarom?

Met het meldpunt
inwoner in nood hopen
we dat inwoners sneller
eenzaamheid, isolement
of andere noodsituaties
bij anderen signaleren.
Het is een belangrijke
schakel in de strijd
tegen vereenzaming.
Het lokaal bestuur zet
met dit meldpunt in op
een netwerkaanpak.
Iedereen kan nu op
een eenvoudige manier
alarm slaan, van
familie, mantelzorger,
hulpverlener, buur tot
kennis.

Merk je dat de buurvrouw al een tijdje haar
gordijnen dicht heeft? Of
heb je weet van iemand
die zichzelf verwaarloost
door ondervoeding of
gebrekkige hygiëne?
Wees extra waakzaam
in je omgeving voor een
onveilige leefsituatie,
verwaarlozing van de
woning door bijvoorbeeld verzamelwoede,
een onaangepaste woning, vervuiling, brandgevaar, vereenzaming
en isolement. Ook mishandeling, persoonlijke
verwaarlozing, maar ook
dementie, verwardheid,
psychische problemen
kunnen aanleiding zijn
om het meldpunt te
contacteren.

Een laagdrempelig
meldpunt vergroot het
aantal ogen en oren in
onze gemeente. Hoe
sneller iemand melding
maakt, hoe sneller we
hulp kunnen verlenen.
Dit kan letterlijk van
levensbelang zijn.
Als eerste stap gaat
een maatschappelijk
werker ter plaatse
om de situatie in te
schatten. Daarna wordt
de betrokkene in
contact gebracht met
de juiste zorgverlening.
Indien nodig zal de
maatschappelijk werker
bemiddelen tussen
de betrokken partijen
of contact opnemen
met een arts. Bij
extreem onhygiënische
woonsituaties is een
schoonmaakinterventie
mogelijk.

“

Dit
meldpunt
vergroot
het aantal
oren en
ogen in
onze
gemeente.
Het kan
letterlijk
van levensbelang zijn.

”

Hoe melden?
Je kunt persoonlijk of
anoniem een melding
maken. Dit kan door
contact op te nemen
met de sociale dienst
op 03 383 62 18 of via
socialedienst@schilde.be.
Een probleem signaleren
kan ook per brief aan
het sociaal huis of
persoonlijk na afspraak
met een maatschappelijk
werker. Ook digitaal
via www.schilde.be/
meldpunt-inwoner-nood
kun je een bezorgdheid
doorgeven.

De straatbabbel

Welke superkracht zou jij graag hebben?

Lien: “Ik zou graag kunnen vliegen. Dat
lijkt mij echt super cool. Je bent overal
veel sneller en je moet nooit meer in de
file staan. Heerlijk toch? En ik zou ook
direct naar een warmer oord vliegen, Ibiza
bijvoorbeeld.”

Tom en Ilse: “Wij zijn van beroep kok en
sommelier. Dus een fenomenaal smaak- en
geurorgaan zou fantastisch zijn. Bovendien
kunnen we zo nog meer genieten van een
lekker glas champagne of een goed stukje
vlees (lachen).”

Caroline: “Gedachten kunnen lezen
lijkt mij wel interessant. Omdat ik denk
dat mensen niet altijd de waarheid
spreken. Open communicatie en eerlijk
durven zeggen wat je denkt vind ik heel
belangrijk.”

890
bloembollen

Gratis energieadvies bij
Het EnergieK woonloket

Zoveel
staken
we deze winter in de grond aan de
Kraanweide en de begraafplaats
in Schilde. In het voorjaar zijn
vroegbloeiers zoals krokussen,
tulpen en narcissen meer dan
welkom. Deze aanplanting zorgt
niet alleen voor meer kleur, het
levert ook een grote bijdrage
aan het verhogen van de lokale
biodiversiteit. Bolgewassen
zijn namelijk nuttig voor
voedselvoorziening van insecten,
zeker in het voorjaar.

Wil je je energiefactuur verlagen? Of staan er renovatiewerken op
de planning? Bij ons EnergieK woonloket kun je - op afspraak terecht voor gratis energie- en renovatieadvies.
Bij het EnergieK woonloket krijg je onafhankelijk advies en begeleiding op
maat. Onze medewerkers bekijken samen met jou welke technieken en normen
geschikt zijn voor je bouw- of renovatieproject. Je kunt je vragen ook stellen via
energie@igean.be. Een afspraak maak je online via www.igean.be/energiekloket
of via het nummer 03 350 08 08.
	www.igean.be/energiekloket
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Womed Belofte van het Jaar in provincie Antwerpen

Een interview met de inspirerende onderneemster

Judith Dillen uit ’s-Gravenwezel
Inspirerende ondernemers: daar houden we van! Toen we Judith Dillen online
tegenkwamen, wilden we haar maar al te graag interviewen. Deze 30-jarige
dame werkt al vijf jaar fulltime als succesvol ondernemer, runt haar eigen
headhuntingbedrijf One On One dat focust op de maritieme en logistieke sector en
combineert dit feilloos met een gezin. Ze sleepte voor de provincie Antwerpen de
Womed award ‘Belofte van het Jaar’ in de wacht én was finaliste voor de Vlaamse
Womed award. Als kers op de taart woont Judith in ’s-Gravenwezel. Daar willen wij
meer van weten! Lees je mee?

Je ondernemerschap leverde je de
titel van Womed Belofte van het
Jaar in de provincie Antwerpen
op. Wat betekent deze award?
De naam van de award staat voor WOMen
in Enterprise and Development. De
prijs is een bekroning voor inspirerend
vrouwelijk ondernemerschap dat ook
andere vrouwen wil aanzetten om de
sprong naar een eigen zaak te wagen. Elk
jaar bekronen Unizo, Markant vzw en het
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Agentschap Innoveren en Ondernemen
ondernemende en gedreven vrouwen.
Er is een prijs voor de Onderneemster
van het Jaar en een voor de Belofte van
het Jaar. Als belofte mag je nog geen
vijf jaar actief zijn als zelfstandige. Ik
besloot in oktober 2017 de sprong naar
een eigen zaak te wagen. Dus het was
dan ook nu of nooit. Ik schreef me in. En
kijk. Dat ik verkozen werd, had ik totaal
niet verwacht. Maar dat telefoontje

ontvangen, was zo plezant (lacht).

Waar komt je zin voor
ondernemen vandaan?
Zeker niet van ons mama en onze
papa (lacht). Ik kom helemaal niet uit
een ondernemende familie. Na mijn
middelbaar ging ik vroedkunde studeren,
maar daar was ik niet voor in de wieg
gelegd (lacht). Ik had mijn kans verkeken
en dus moest ik gaan werken. Door

“

Met mijn deelname aan de Womed award wil ik
andere vrouwelijke talenten aanzetten om de sprong
naar een eigen zaak te wagen. Het is nooit een
goed moment om te starten, maar eenmaal de
sprong gemaakt, komen opportuniteiten op je pad.
Dan is het kwestie van focus te houden en heel
duidelijk te weten waar je wel en niet voor staat.

”
de jaren heen ben ik er zowat vanzelf
ingerold, maar uiteindelijk is het nu wel
mijn passie geworden. Ik doe gewoon
graag wat ik doe. Dat heeft altijd wel in mij
gezeten.

Hoe ben je ondernemer
geworden?
Via mijn eerste job als logistiek bediende
verloor ik al onmiddellijk mijn hart aan
de Antwerpse haven. Er ging een hele
nieuwe wereld voor mij open. Ik werkte
in shiften en ’s avonds viel er altijd iets
te beleven en was het er supergezellig.
Maar ook de constante bedrijvigheid vond
ik ongelooflijk fascinerend. En ik leerde
er ook mijn mannetje staan. Een zwaar
arbeidsongeval in 2015, waarbij een
arbeider zwaar gekwetst werd onder een
kraan, zorgde voor een kentering. Mijn CEO
zocht kandidaten voor een psychosociale
opleiding. Omdat het ongeluk zo’n indruk
op mij gemaakt had, twijfelde ik niet
en stelde ik me kandidaat. Tijdens de
opleiding kwam ik met verschillende
topics van HR in aanraking. Het sociale,
empathische en communicatieve aspect
van de job intrigeerde me wel. En toen
wist ik dat dit de weg was die ik moest
uitgaan. Ik greep de kansen die mijn pad
kruisten om mooie projecten in HR te doen
bij verschillende bedrijven. Op die manier
bouwde ik een gigantisch netwerk op.

Hoe heb je de stap genomen om
écht voor het ondernemerschap
te gaan?
Na mijn zwangerschap besliste ik om een
switch te maken. Ik wilde niet langer het
interne aanspreekpunt zijn voor bedrijven,
maar het externe. Dat was wat ik graag
wilde doen. En toen besloot ik om een
zelfstandig statuut aan te vragen en startte
ik als freelancer. Maar al snel evolueerde
ik naar de huidige vorm van One On One,
als externe partner voor verschillende
bedrijven. Wat later stapte mijn man,
Ben Algoet, in het bedrijf, een expediteur
die de sector door en door kende. En
dat was gewoon dé succesformule. De
ideale combinatie. Vandaag heeft ons
kantoor ruim honderd vacatures voor
meer dan dertig klanten in de logistieke
en maritieme sector openstaan. Veel
van deze klanten zijn grote namen. Niet
enkel operationele bedienden kunnen
bij ons terecht, maar ook administratief
ondersteunende kandidaten en managers.
Het is een constante zoektocht naar
geschikte kandidaten voor een steeds
groter groeiende groep knelpuntberoepen
in de sector. Een hele uitdaging dus (lacht).

Wat vind je zo fijn aan
ondernemen?
Je zaak zien groeien, sowieso. Het hele

proces is al zo fijn geweest. De bevestiging
krijgen van je boekhouder, een eigen
gebouw kunnen kopen, personeel
aanwerven... Elke stap vooruit geeft je zo
veel voldoening. Ook ben ik trots op ons
innovatieve personeelsbeleid. Voltijdse
werknemers werken hier zes uur per dag
met behoud van een voltijds loon. Dit
systeem is gebaseerd op een Zweeds
model dat vrijwel onbekend is in België.
Iedereen is heel flexibel en plant zijn of
haar agenda zelf in. De balans tussen privé
en werk blijft hierdoor in evenwicht. Maar
de productiviteit stijgt. Ik doe mijn werk
met heel veel plezier. Het voelt nooit als
écht werken.

Welke tips zou je mensen
willen geven die ook willen
ondernemen?
Het is heel belangrijk, zeker als jonge
starter, om je te omringen met instanties
zoals Unizo die je voldoende informeren
alvorens je van start gaat. Weet ook
waarmee je bezig bent. Cijfers zijn heel
belangrijk. Je moet een sterk businessplan
hebben. Maar de grootste drempel is starten.
Dat moet je gewoon doen. En doe vooral
wat je graag doet, met veel zin en passie.

	www.schilde.be/starter

www.one-on-one.be
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Goed en Aangenaam
Samenleven in
Vernieuwd GAS-reglement onder de loep
Zet jij mee de schouders onder een kwaliteitsvolle leefomgeving?
Schilde is een mooie gemeente waar het fijn wonen is. En dat willen we graag zo houden. Met heel veel
inwoners zijn we al aardig op weg, maar het blijft belangrijk om in te zetten op sensibilisering. Daarom
kreeg het GAS-reglement van de politiezone Voorkempen op 1 februari 2022 een update. Het reglement
maakt duidelijk wat er wel en niet kan binnen de gemeente en voorziet ook een sanctie bij overtredingen.

Wat is dat nu weer,
het GAS-reglement?
GAS staat voor Gemeentelijke
Administratieve Sanctie, maar zou
evengoed ’Goed en Aangenaam
Samenleven‘ kunnen betekenen, want daar
gaat het eigenlijk om. Dankzij het GASsysteem kunnen kleinschalige feiten die
overlast en wrevel veroorzaken aangepakt
worden. De focus ligt voornamelijk op
openbare overlast, zoals vervuiling,
lawaaihinder en verloedering. Dankzij
dit reglement vergroot de pakkans en
verkleint de overlast. Het resultaat is een
nette gemeente waar het aangenaam
wonen is.

Hoe gaat dit in zijn werk?
Een politieagent stelt een overtreding vast.
Vervolgens maakt hij een proces-verbaal of
bestuurlijk verslag op en stuurt hij dat voor
beoordeling door naar de sanctionerende
ambtenaars. Zij en de administratieve
medewerkers handelen het dossier verder
af op een onafhankelijke en neutrale
manier.
Ben je in overtreding? Dan krijg je een
aangetekend schrijven nadat het procesverbaal of bestuurlijk verslag werd
opgemaakt. Afhankelijk van de procedure
krijg je dan 15 of 30 dagen de tijd om je
mondeling of schriftelijk te verdedigen.

Je kunt je altijd laten bijstaan door een
advocaat. Minderjarigen krijgen kosteloos
een advocaat toegewezen. Uiteindelijk
beslist de sanctionerende ambtenaar of je
als overtreder vrijgesproken wordt of een
sanctie krijgt.

Wat zijn de sancties?
Jongeren vanaf 16 jaar kunnen een
GAS-boete krijgen. Voor minderjarigen
(jonger dan 18 jaar) kan de boete
oplopen tot 175 euro. Ze kunnen ook
een gemeenschapsdienst van maximaal
15 uur krijgen. Meerderjarigen betalen
maximum 350 euro of moeten een
gemeenschapsdienst van maximaal
30 uur uitvoeren.

Hiervoor kun je sinds 1 februari
een GAS-boete krijgen:
Afval achterlaten op of naast de straatvuilnisbakken.
L ed-schermen plaatsen op openbare plaatsen zonder
voorafgaande toestemming.
P
 rocessierupsen en loshangende takken of instabiele
bomen boven het openbaar domein niet tijdig
verwijderen.
W
 ensballonnen en lampionnen met langdurig
brandend vuur gebruiken.
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Voertuigen onnodig warmdraaien of een
alarm onnodig laten afgaan met
geluidsoverlast tot gevolg.
Lachgas in tanks van
meer dan 1 kg bezitten
of gebruiken voor nietmedische of niet-culinaire
doeleinden.

Het
volledige
GAS-reglement
vind je op
www.schilde.be/
gas-reglement

Schilde

Meest voorkomende
GAS-overtredingen
in Schilde:
1

 arkeerinbreuken
P
(onder andere parkeerschijf vergeten
te leggen, parkeren op een voetpad
of fietspad)

2

Niet aangelijnde honden

3

Beschadigen van voertuigen en
andere goederen

4

Lawaaihinder door mensen en
dieren

Geluidshinder of lawaai vormt meer en meer
een belangrijk probleem in onze gemeente. De
gevoeligheid voor bepaalde geluiden verschilt uiteraard van
mens tot mens. Wat voor de één een hinderlijk geluid kan zijn,
valt voor de ander nauwelijks op. Stoor jij je aan buurgeluiden,
of vinden de buren juist dat jij teveel lawaai maakt? In beide
gevallen kan een verhelderend gesprek in een ontspannen sfeer
een uitkomst bieden. Met meer begrip voor elkaar en enkele
eenvoudige maatregelen is het overlastprobleem meestal snel
opgelost.

Enkele tips om geluidsoverlast te vermijden:
  Speel muziek niet te luid en doe het op een aanvaardbaar tijdstip.
Denk ook aan de kinderen van je buren die examens hebben.
 reng je buren op de hoogte van geplande feestjes
B
(je kunt hen natuurlijk ook uitnodigen ).

	Op

de website van IGEAN vind je
meer info over de verschillende
procedures:
www.igean.be/gas-boetes en
www.igean.be/ik-heb-een-gasboete-wat-nu

 aai je gras of snoei bomen op werk- en zaterdagen tussen 7 en
M
22 uur. Zit er op het terras van je buren bezoek? Stel het dan even uit.
 eponeer glas in de glasbollen enkel overdag en niet op
D
zon- en feestdagen.
Gebruik geen bladblazer, maar een bladrijf. Goed voor de fysiek.
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Dag van de Zorg
een unieke blik achter
de schermen

Onder het motto ‘eindelijk
opendeur’ gooit de zorgsector op
zondag 15 mei de deuren open
op de Dag van de Zorg. Meer dan
ooit relevant om fier het brede
publiek rond te leiden en kennis
te laten maken met ons
(zorg)aanbod.
Vanuit lokaal bestuur Schilde worden er
35 assistentiewoningen en 22 serviceflats
verhuurd in een groene omgeving waar
comfort en veiligheid centraal staan. Een
team van medewerkers en vrijwilligers
staat altijd paraat en doet haar uiterste
best om de dagelijkse werking in goede
banen te leiden.
Iedere dinsdag en donderdag
verwelkomen we graag senioren van
Schilde in het seniorenrestaurant voor een
lekker driegangenmenu. In de cafetaria is
bovendien iedereen elke werkdag welkom
van 13 tot 17 uur. Je kunt er in alle rust
genieten van een drankje, wafel of kleine
maaltijd.
In onze voorzieningen streven we ernaar
dat onze senioren op een comfortabele en
veilige manier zelfstandig kunnen blijven
wonen. We hechten veel belang aan het
sociaal contact van onze bewoners. Met
ons seniorenrestaurant en het organiseren
van activiteiten brengen wij senioren
samen zodat zij kunnen genieten van een
aangenaam gesprek.
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Thuis in Hof van Picardiën
Voor wie een dagje ouder wordt, is het onderhoud van een woning met
tuin niet meer evident. Een serviceflat kan dan een oplossing bieden.
Josée Verveckken (71 jaar) en haar man Roger De Wolf (83 jaar) zetten de
stap en wonen al enkele jaren in het Hof van Picardiën in Schilde.
Waarom verhuisden jullie naar
een serviceflat?
Josée: Het werd ons fysiek te zwaar om
onze woning met tuin nog te onderhouden.
Verhuizen naar een appartementje leek
ons een goed idee want we voelden ons
nog te ‘vinnig’ voor een woonzorgcentrum.
Maar toen kwam plots deze serviceflat vrij.
We hebben niet getwijfeld. Ik voel me hier
veilig in het gebouw en tussen de andere
bewoners. Thuis was ik altijd bang voor
inbrekers.

Roger: De flat is groot genoeg voor twee
personen. Door het mooie open uitzicht
voelen we ons hier echt goed. Het was
natuurlijk even wennen, maar nu zou ik
niets anders meer willen.

Wat maakt wonen in een
serviceflat zo aangenaam?
Samen: De rust. Iedereen woont hier
graag. We hebben hier ondertussen
vrienden gemaakt. We drinken samen
koffie, slaan een babbeltje, spelen met
de kaarten, … We zijn onze eigen baas
en kunnen nog altijd onze goesting doen.
Als er iets scheelt, kun je bij de buren
aankloppen of op de hulpknop duwen.

De bezoekers van het seniorenrestaurant

Josée: De service is hier subliem. Heb je
een technisch mankement, dan komen
ze dat meteen repareren. Heb je nood
aan een gesprek, dan staat er iemand
voor je klaar. Ik kook en poets zelf, want
ik heb graag iets om handen. En op
dinsdag en donderdag gaan we eten in het
seniorenrestaurant. Eigenlijk hebben we
hier geen lasten, moeten we alleen maar
genieten (lacht).

Valt er wat te beleven in het Hof
van Picardiën?
Samen: Wees maar zeker! Zo is er
jaarlijks een paas-, sinterklaas-, kerst- en
halloweenfeest. Ook wordt er al eens een
modeshow georganiseerd. En in de zomer
staat er een barbecue op het programma.
Roger: Vervelen doe je je hier nooit. We
wonen samen in een blok en zijn precies
familie van elkaar. Josée maakt ’s zondags
koffie voor iedereen, bakt cake en zorgt
voor een gezellige namiddag.

“

We zijn onze eigen
baas en kunnen nog
altijd ons goesting
doen.

”
Hebben jullie een contactpersoon
die jullie altijd kunnen bereiken?
Josée: Onze woonassistente Karlijn en
animatrice Kristel staan altijd voor ons
klaar. Niets is hen te veel. Iedereen is
trouwens heel behulpzaam. Kortom, wij
voelen ons helemaal thuis in Hof van
Picardiën.

Niet alleen bewoners van de serviceflats
en de assistentiewoningen, maar alle
65-plussers van de gemeente kunnen er
twee keer per week lekker uit eten. Eén
Nico
van de vaste bezoekers is Nico Jansens
(81 jaar). Hij woont nog thuis maar
iedere dinsdag en donderdag schuift hij om
12 uur aan voor een heerlijk driegangenmenu.

Jansens

Wat maakt dat je elke week
terugkomt?

Zou je het seniorenrestaurant
aanbevelen aan andere senioren?

Nico: Ik ben alleenstaande en koken kan ik
niet zo goed. Voor mij is het restaurant dus
ideaal. Ik krijg hier soep, een hoofdschotel
en een dessert. In het begin kwam ik
uit pure noodzaak en was ik niet uit op
sociaal contact. Maar dat contact met
andere leeftijdsgenoten groeide vanzelf.
Ondertussen kom ik al meer dan twee
jaar elke dinsdag en donderdag. Het is
aangenaam om met vertrouwd gezelschap
aan tafel te zitten. Ook met de bewoners
begint het steeds meer te klikken. Als
buitenstaander heb je iets anders te
vertellen en dat schept een band.

Nico: Zeker! Ik ontmoet hier mensen die ik
vroeger gekend heb. Die ik hier dan terug
zie. De prijs is democratisch en het eten is
lekker. Wat wil een mens nu nog meer?

Hoe tevreden ben je over
het eten?
Nico: De prijs en de kwaliteit zijn
uitzonderlijk goed. Voor slechts zes
euro krijg je hier heerlijk eten. Vandaag
serveren ze vol-au-vent. Het is altijd iets
anders dus ik eet gevarieerd. Thuis zou het
altijd hetzelfde zijn. En niet te vergeten,
de bediening verdient ook een pluim.
Alles wordt aan tafel gebracht door de
vriendelijke medewerkers én vrijwilligers.
Ja ja, we worden hier in de watten gelegd
(lacht).

OPEN HUIS
Overweeg jij een verhuis naar een
assistentiewoning? Of wil je eens
een kijkje komen nemen in het Hof
van Picardiën of het Molenerf? Kom
naar de ‘Open huis’-dag op zondag
15 mei van 10 tot 17 uur. Er zijn
begeleide rondleidingen om 10.30
uur, 11.30 uur, 13.30 uur en 14.30
uur. Een leuke sfeer met muzikale
noot zal niet ontbreken.
	GAW

Molenerf en SFG Hof
van Picardiën, Molenstraat
70, Schilde, 03 383 62 18,
thuiszorg@schilde.be
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Nieuwe identiteit voor
onze winkelkernen
Handelaars in Schilde en ’s-Gravenwezel
gingen op zoek naar de identiteit van de
winkelkernen, samen met lokaal bestuur
Schilde en provincie Antwerpen. Met
het project ‘Straat in het vizier’ dat in
oktober startte, hebben handelaars de
eerste stappen gezet in deze zoektocht.
Wat nu op tafel ligt, is een eigen stijl met
logo én slogan voor de lokale handel.
De afgelopen maanden waren er zes
fysieke participatiemomenten én konden
ondernemers hun ideeën delen.

Eigen stijl, logo en slogan voor lokale handel

Marketingbureau Nine O’Clock Somewhere
ging aan de slag met alle suggesties.
Ze werkte een visuele identiteit, met
slogan en logo uit die kan ingezet worden
bij de promotie van de winkelkernen
en hun activiteiten. Denk maar aan
affiches of stickers voor etalages, voor
het aankondigen van een soldenperiode
of een feestmarkt. De visuele identiteit
kreeg de naam ‘omgeven door kleur’.
Net omdat er in

Schilde al zoveel kleur terug te vinden
is - in de natuur rondom de winkelkernen
en in de vele prachtige etalages die de
winkelkernen rijk zijn - koos men voor de
nieuwe identiteit bewust voor witte tinten.
De nieuwe slogan luidt ‘Schilde natuurlijk.’
Uit de slogan blijkt enerzijds de evidentie
van de keuze voor Schilde en anderzijds de
natuurlijke omgeving van de winkelkernen.
In het logo zitten de slogan én de visuele
identiteit samen verwerkt. De slogan,
het logo en de visuele identiteit zullen in
primeur te zien zijn op de nieuwe digitale
cadeaubon.

Cadeaubon?
Schilde natuurlijk.
Op zoek naar een leuk geschenk voor een
familielid, vriend, collega of jezelf?
Geen tijd om een cadeau te zoeken? Zoek niet
verder en koop lokaal!
Lokaal bestuur Schilde pakt uit met een gloednieuwe digitale
cadeaubon, de opvolger van de papieren cadeaucheque.
Als groene gemeente opteren we voor duurzaam
ondernemen. Digitalisering is hier een goed voorbeeld van.
Bestellen en betalen doe je volledig online via de webshop op
www.schilde.be. Eenvoudig, veilig en snel! Je ontvangt de bon
in je mailbox. Afdrukken mag, maar is niet nodig. Bewaar je
bon gewoon op je smartphone. Doe je de bon cadeau? Geef
dan het e-mailadres van de ontvanger in en de gelukkige
ontvangt de bon onmiddellijk in zijn of haar mailbox. Toch
liever een fysieke aankoop? Dat kan in het gemeentehuis in
Schilde en het bibliotheekfiliaal in ’s-Gravenwezel. Hier krijg je
de kans om de bon in een leuke geschenkverpakking aan te
kopen. Met de cadeaubon kun je terecht bij tal van handelaars
in Schilde en ’s-Gravenwezel. Een overzicht vind je terug
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op onze website. Bovendien kun je met één bon meerdere
aankopen doen. De bonnen zijn één jaar geldig. Benieuwd hoe
lang je bon nog geldig is? Of welk bedrag er op staat? Heel
eenvoudig. Scan de QR-code met je smartphone of surf naar
de webshop en vul de code van je bon in.
De nieuwe slogan voor de winkelkernen ‘Schilde natuurlijk.’
wordt hiermee in primeur gebruikt. Want waar ga je anders je
cadeaubon uitgeven?



www.schilde.be/cadeaubon

Grasduin door
de nieuwe digitale
verenigingengids
en vind de hobby
van je leven
Schilde leeft! Dat is zeker. Er valt heel wat
te beleven in onze gemeente dankzij een
sterk, uitgebreid en toegankelijk aanbod aan
vrijetijdsmogelijkheden. Daarom willen we op onze
website een zo volledig mogelijk aanbod tonen.
De online verenigingengids helpt je graag bij
het vinden van een vereniging op maat van jouw
interesses.
Ons ruime vrijetijdsaanbod koesteren we. Dat is ook de
reden waarom we de ambitie hebben om een zo volledig
mogelijk overzicht te bieden. Ontspanning is immers niet
enkel belangrijk voor lichaam en geest, het verbindt ons als
Schildenaren met elkaar. Binnen de verenigingen worden er
immers vriendschappen en banden voor het leven gesmeed.
Onvergetelijke kampen, memorabele weekendjes, experimentele
circusacts, spannende sportwedstrijden … Als jongere kun je
met elke interesse terecht bij een van de verenigingen. Ook
binnen sport en cultuur hebben we een rijk aanbod. Amateurtot topsporter? Beginnend maker of rijzende ster in de culturele
sector? Voor iedereen, jong en oud is er een plaatsje bij een van
onze verenigingen.
Staat je vereniging nog niet in het overzicht? Voeg ze dan toe via
een formulier op onze website, zodat ook de inwoner de weg kan
vinden.
Raadpleeg het uitgebreide aanbod van alle verenigingen uit
Schilde en ’s-Gravenwezel. Een nieuwe hobby zoeken was nog
nooit zo eenvoudig!
	www.schilde.be/verenigingen

© Hugo Gerstmans
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2970 KORT

• Wil je je bankkaart laten blokkeren
via Card Stop? Dan bel je voortaan naar
het nieuwe nummer 078 170 170. Dankzij
de nieuwe telecomwet zijn er nu geen
extra belkosten meer aan verbonden.
• Wandelen in het bos, picknicken in
het park of tuinieren in je tuin? Let
op voor teken! De kleine spinachtige
beestjes zijn extra actief tussen maart
en oktober. Hoe controleer je op
tekenbeten en hoe verwijder je best
een teek? Check het op
www.tekenbeten.be.
• Ook dit voorjaar biedt IGEAN opnieuw
een aantal opleidingen aan
over thuiscomposteren. Wist je
bijvoorbeeld dat compost krachtvoedsel
is voor de bloemen en bomen in je tuin?
En dat je compost zelf kunt produceren
door je groente,- fruit- en tuinresten
thuis te composteren? Dit en nog veel
meer kom je te weten tijdens de gratis
online opleiding. Bekijk zeker ook de
andere thema’s in het aanbod zoals
grasbeheer, snoeihout voorkomen en
verwerken … Neem een kijkje op igean.
be/IGEANinformeert.
• Tijdens de week van de Korte
Keten van 14 tot 22 mei wordt de
korte keten in de kijker gezet. Wil je
ook lokaal lekkers op je boterham,
in je kookpot, op je barbecue, in je
brooddoos, ijscoupe, glaasje … Dat
kan! Speur de agenda op www.
weekvandekorteketen.be af en ontdek
het aanbod bij je in de buurt. Bij de
Dobbelhoeve in Schilde vind je onder
meer bio-aardappelen en bio-groenten.
Lekker lokaal .
• Regel jij je bankzaken graag aan het
loket of de automaat? Dan is er nu de
universele bankdienst. Heel wat
banken ondertekenden een charter
waarin ze zich ertoe engageren om
een pakket aan diensten aan te bieden
aan een tarief van maximaal 60 euro
per jaar. Deze formule zorgt ervoor dat
betalingen verrichten of geld opvragen
aan het loket of bankautomaat
toegankelijk blijft voor wie dat nodig
heeft. Meer info in je bankkantoor of op
0800 120 33.
Meer nieuws: www.schilde.be/actueel
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Dienstverlening op afspraak
Onze gemeentelijke loketten werken nog steeds op afspraak. Heel wat producten kun
je bovendien digitaal aanvragen of afhandelen. Surf eens naar www.schilde.be/eloket
of kijk eens bij Mijn Burgerprofiel. Een afspraak maken kan via 03 380 16 00 of via
het online afspraaksysteem van de dienst burgerzaken op onze website. Heb je een
pmd-zak of stratenplan nodig? Dan kun je die zonder afspraak komen ophalen aan het
algemene onthaal in het gemeentehuis tijdens de openingsuren.
	www.schilde.be/afspraak

Conformiteitsattest verplicht
voor huurwoningen
Als je een woning verhuurt in het Vlaamse Gewest, moet je ervoor zorgen dat die
woning voldoet aan bepaalde normen op het vlak van veiligheid, gezondheid en
basiscomfort. Sinds 1 januari 2020 is er een verordening voor onze gemeente van
kracht, waarbij je als eigenaar-verhuurder verplicht bent om bij een nieuwe verhuring
van je woning een conformiteitsattest aan te vragen. Deze verplichting wordt
gefaseerd ingevoerd voor alle nieuwe verhuringen op basis van de leeftijd van de
huurwoning. Van 2022 tot 2025 geldt deze regel voor woningen van 40 jaar en ouder.
Het conformiteitsattest aanvragen is gratis. Het onderzoek wordt gevoerd door
een woningcontroleur van IGEAN. Wanneer de woning conform is, ontvang je het
conformiteitsattest waaruit blijkt dat de huurwoning aan de kwaliteitsnormen voldoet
voor de volgende tien jaar (of vijf jaar bij bepaalde gebreken). Op het attest wordt ook
het maximum aantal toegelaten bewoners vermeld. Een conformiteitsattest aanvragen
kan online of na afspraak bij het EnergieK woonloket.
	www.schilde.be/conformiteitsattest,

energie@igean.be,
03 350 08 08

Zet je in als vrijwilliger
Dankzij onze gemachtigde opzichters
krijgen onze jonge fietsers en voetgangers
dagelijks de kans om veilig en zelfstandig
naar school te gaan. We kunnen in onze
gemeente rekenen op een vaste ploeg van
gemachtigd opzichters. Om de veiligheid
aan de scholen te blijven garanderen,
zoeken we nog steeds naar enthousiaste
kandidaten. Wij voorzien een opleiding
en geschikte, goed zichtbare kledij en
uitrusting. Wil je mee zorg dragen voor een
veiligere gemeente? Stel jezelf dan snel
kandidaat via het Vrijwilligerspunt Schilde.
Heel wat verenigingen, organisaties en
ook het lokaal bestuur zijn regelmatig
op zoek naar vrijwilligers. Het gaat om
engagementen van zowel korte als lange
duur. Ben je op zoek naar vrijwilligerswerk?
Neem dan eens een kijkje op
www.giveaday.be. Onze gemeentelijke
pagina wordt regelmatig aangevuld met
interessante vacatures. Misschien staat er
iets tussen dat jou op het lijf geschreven is.

	Vrijwilligerspunt

Schilde
Brasschaatsebaan 30, Schilde
elke donderdag van 9.30 tot 11.30
0489 22 68 45
vrijwilligers@schilde.be
www.giveaday.be/schilde

Opgelet
voor de
processierups
De processierups is een behaarde rups
die je meestal in de maanden mei,
juni en juli vindt op eikenbomen. Rond
half mei krijgen de rupsen hun kleine
brandharen die zowel bij mens als dier
heel wat ongemakken veroorzaken.
Blijf dus zeker uit de buurt van de
beestjes. Zie je de processierups
op openbaar domein? Neem dan
onmiddellijk contact op met ons:
03 380 14 80. Spot je ze op je
privéterrein? Contacteer dan een
gespecialiseerde firma die ze voor jou
op een professionele manier komt
verdelgen. Een lijst vind je op
www.schilde.be/eikenprocessierupsen.

Waar kun je rustig blokken in onze gemeente?
Samen studeren, samen pauzeren.
Sommige studenten blokken beter met
mensen om zich heen die ook vlijtig
aan het werk zijn. Ben je student en op
zoek naar een stille studeerplek? Kies
voor Werf 44 in Schilde of het Dorpshuis
in ’s-Gravenwezel. Studenten kunnen
er elke dag, ook tijdens het weekend,
terecht tussen 8 en 22 uur. Ook de
hoofdbibliotheek in Schilde helpt je graag
bij een optimale voorbereiding van je
examens. Wanneer je hier een plekje

kunt reserveren, vind je terug op onze
website. Tijdens de blokmaanden zorgen
we er graag voor dat het extra rustig is,
maar opgelet, tijdens de openingsuren is
er altijd wel wat leven in de bib. Er zijn
45 werkplekken verspreid over de drie
locaties, dus je vind vast wel een plekje.
De zalen zijn beschikbaar tussen 17 mei en
30 juni. Een plekje reserveren kan vanaf
zondag 1 mei.

Studeer je op kot of thuis? Neem dan
deel aan onze community op Discord
en kom in contact met jongeren uit
onze gemeente. Studeer virtueel mee
met andere studenten en motiveer
elkaar!

	www.schilde.be/studeerplek
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Dank

je wel

In deze rubriek
lees je over leuke
initiatieven,
opmerkelijke
gebeurtenissen van
én voor inwoners
uit Schilde en
’s-Gravenwezel.

Een welgemeende dankjewel
aan alle Schildenaren!
De oorlog in Oekraïne laat niemand onberoerd.
Miljoenen Oekraïners moesten hun thuis
verlaten en sloegen op de vlucht naar veiliger
oorden in Europa. Ook in onze gemeente
sloegen we de handen in elkaar om hen zo
goed mogelijk op te vangen en hulp te bieden
waar nodig. En dat doen jullie! Massaal.
In maart vonden al een 80-tal vluchtelingen
de weg naar onze gemeente. Op dat moment
waren er 77 opvangplekken helemaal klaar voor
langdurig verblijf (privé en via de gemeente) en

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 een leuk item of
opmerkelijke persoon in
deze rubriek.

20

“

Wil jij ook helpen?
Surf dan naar
www.schilde.be/
help-oekraïne.

”

hebben nog eens 75 gezinnen via het meldpunt
#plekvrij laten weten dat ze graag Oekraïners
willen opvangen. Er zijn al een twintigtal
vrijwilligers die mee voedselpakketten maken.
En nog eens een dertigtal Schildenaren die
graag buddy willen zijn. Buddies helpen
Oekraïense gezinnen om zich zo snel mogelijk
thuis te voelen in onze gemeente. Dat kan
met administratieve taken zoals het aansluiten
bij een ziekenfonds en een bank, maar ook
met het geven van Nederlandse les of een
rondleiding in Schilde. Zo vond er op 27 maart
ook een ontmoetingsmoment plaats voor
vrijwilligers en vluchtelingen. Dit gaf hen de
kans elkaar te vinden, ervaringen te delen en
elkaar te steunen. En dan hebben we nog niet
vermeld hoeveel Schildenaren geld en materiaal
hebben gedoneerd. Zo ontving het inzamelpunt
in Zandhoven enorm veel medische artikelen,
shampoo, tandpasta, zeep, kledij, schoenen,
speelgoed, keukenspullen … Heel wat
hulpgoederen gingen ondertussen al naar
Oekraïne, maar ook Oekraïners hier kunnen er
spullen gaan uitkiezen. Ze kunnen beroep doen
op 22 vrijwilligers die hen graag van en naar
het magazijndepot in Zandhoven willen rijden.

Drie Oekraïners kunnen ondertussen ook aan de slag bij lokaal bestuur Schilde.
Heb jij ook een werkplek vrij? Stel vacatures van jouw bedrijf open voor nieuwkomers.
Meer info op werkgevers.vdab.be/werkgevers/werkplekvrij.

Huidkanker voorkomen: slim in de zon
Zomer, zon, zee, strand, vakantie … Voor de meesten wordt de zomer geassocieerd met genieten, veel
plezier en een ‘gezond mooi bruin kleurtje’. Maar overdreven blootstelling aan de zon kan schadelijk zijn
voor je huid. Door je uv blootstelling te beperken, kun je een belangrijk verschil maken en huidkanker
helpen voorkomen. Als gezonde gemeente willen we wel eens weten of de zon nu onze vriend of vijand is.
We vroegen het aan huidspecialiste Dr. Murielle Maes uit Schilde.
meer toenemen. De forse stijging heeft,
naast de verdunning van de ozonlaag, te
maken met een fout zongedrag. De kans
dat iemand huidkanker krijgt is 1 op 4.
Toch cijfers om even bij stil te staan.

Dr. Murielle Maes
Huidkanker is in België de meest
voorkomende vorm van kanker
geworden. Volgens recente gegevens
vertegenwoordigt huidkanker 40% van de
totale kankerincidentie in ons land. Op dit
moment komen er in België zo’n 44.000
nieuwe patiënten met huidkanker per jaar
bij en dat aantal zal de komende jaren nog

De zon: vriend of vijand? Eigenlijk allebei.
Je vriend, omdat uv-stralen nodig zijn voor
een goede gezondheid. Ze zorgen namelijk
voor onze aanmaak van vitamine D.
Je vijand, omdat een overdreven
blootstelling aan diezelfde uv-stralen
ook een negatieve invloed heeft op onze
gezondheid: zonverbranding op korte
termijn, huidveroudering en huidkanker op
lange termijn.
Om zonder gevaar van de mooie dagen
te genieten en huidkanker te voorkomen,

is bescherming noodzakelijk.
Geniet van de zon, maar met mate.
Tips om je te beschermen tegen uv
1

Z oek de schaduw op,
zeker tussen 12 en 15 uur

2 	Bescherm je huid met kleding,
draag een hoed en zonnebril
3 	Smeer je om de twee uur in
met zonnebrandcrème
(min. factor 30)
Check jezelf regelmatig. Merk je plots een
plekje of bultje op, of een bestaand plekje
dat groeit, van kleur verandert of bloedt?
Raadpleeg een arts. Hoe vroeger je kanker
opspoort, hoe groter de kans op volledige
genezing.

Lezing
Dr. Murielle Maes vertelt je alles over hoe je huidkanker kunt voorkomen
en opsporen en welke soorten huidkanker er bestaan. Heb je vragen of wil
je hier meer over weten, schrijf je dan in voor de lezing in Werf 44 op
1 juni om 19.30 uur. Inschrijven via www.schilde.be/inschrijven.
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De bib vernieuwt

wat verandert er voor jou?
De bibliotheek sluit op 13 juni even de deuren om over te schakelen naar
nieuwe bibliotheeksoftware. Op 21 juni ben je opnieuw welkom in de bib
en kunnen wij jou nóg beter van dienst zijn.

De bib schakelt in juni over naar een
nieuw bibliotheeksysteem. Het heeft
heel wat voeten in de aarde om alle
gegevens uit de oude software over
te zetten naar de nieuwe software.
Bovendien moeten we de nieuwe
software nog een beetje in de vingers
krijgen. Daarom sluit de bib van 13 tot
en met 20 juni.
Wie in deze sluitingsperiode boeken of
ander materiaal terug moet inleveren, mag
deze wat langer houden. Je inlevertermijn
wordt verlengd, zodat je geen boete krijgt.
Dankzij de nieuwe software verbetert en
moderniseert de bib haar dienstverlening.
Het is vooral een hele aanpassing voor
de bibliotheekmedewerkers maar biedt
ook voor jou als lener enkele nieuwe
mogelijkheden:
• Inleveren, ontlenen en verlengen
doe je voortaan aan de nieuwe
zelfuitleenbalies.
• De catalogus waar je boeken opzoekt zit
in een gloednieuw kleedje en is volledig
geïntegreerd in een overzichtelijke
nieuwe website.
• De samenwerking met Bibburen kan
een versnelling hoger. Je kunt vlot in
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alle acht bibliotheken terecht met je
lenerspasje of identiteitskaart.

Zelfuitleenbalies
Vanaf 21 juni zullen er ook zelfuitleenbalies
zijn. Hierdoor hoef je als lener niet meer
aan te schuiven om je materialen uit te
lenen, terug te brengen of te verlengen.
Zelfs als het druk is, kun je meteen nieuwe
boeken of andere bibmaterialen uitkiezen!
Door deze automatisering kunnen de
bibliotheekmedewerkers veel meer tijd
steken in al jullie vragen. Voor wie al
eens in het filiaal in ’s-Gravenwezel komt,
is het systeem niet nieuw. Wel nieuw
is dat je voortaan je betalingen aan de
zelfuitleenbalies kunt doen met Bancontact
of Payconiq. De betaalautomaat voor
muntgeld in ’s-Gravenwezel verdwijnt
hiermee definitief.

Vernieuwde catalogus en website
Na de sluiting van de bib in juni zul je
kennismaken met een volledig nieuwe
bibliotheekwebsite. Alle functionaliteiten
worden hierop samengebracht. Zowel
de catalogus, als alle praktische info
over de bib, als Mijn Bibliotheek zijn
erin geïntegreerd. De website zal echter
nog continu aangevuld worden, zodat

je er binnenkort alle nodige info kunt
terugvinden. Het reserveren en verlengen
van boeken doe je dus vanaf 21 juni op de
nieuwe website: schilde.bibliotheek.be.
Wie al bekend is met Fundels, het
krantenarchief, de e-boekendienst
CloudLibrary of lid is bij een van onze
Bibburen, heeft reeds een Mijn Bibliotheekprofiel. Zo kon jij dus al eerder van
een aantal diensten gebruik maken.
Met de nieuwe online dienstverlening
‘Mijn Bibliotheek’ kun je jouw bibzaken
eenvoudig en snel beheren: online
reserveren, verlengen en lijstjes maken.
Je krijgt bovendien toegang tot de digitale
collecties van je bib, zoals digitale kranten
en tijdschriften – dit hoef je niet meer
apart aan te vragen. Bovendien heb je nu
niet langer je lidkaartnummer nodig om
aan te melden. Daarnaast is de nieuwe
website ook veel toegankelijker via tablet
of smartphone.

Bibburen
Vorig jaar is onze bibliotheek in
‘Bibburen’ gestapt, een intergemeentelijk
samenwerkingsverband tussen acht
openbare bibliotheken: Borsbeek,
Malle, Ranst, Wijnegem, Wommelgem,

Vleugels van Hoop vervangt
waterpompen in Tanzania

Bob Abbeloos, lid van de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (Gros)
Schilde, is de trotse ambassadeur van vzw Vleugels van Hoop. De vzw is actief in
het gebied van de grote meren in Midden-Afrika waar ze de lokale bevolking helpt
bij de realisatie van kleine projecten met onmiddellijke impact. Ze bieden de lokale
bevolking toekomstperspectief.
Mede door Bob rondde de vzw al vele initiatieven succesvol af. Zo investeerden
ze in onderwijs, jobcreatie in de landbouw, recuperatie van regenwater, werken
met andersvaliden, kleinvee-kwekerijen, productie van kaarsen en bakstenen,
naaiateliers … Enkele voorbeelden van prachtige realisaties zijn de dorpskliniek
in Okweta in Oeganda en het vervangen van waterpompen in Muleba in Tanzania.
Deze werden mogelijk gemaakt met onder meer de financiële steun van lokaal
bestuur Schilde.
Meer weten over de projecten van vzw Vleugels van Hoop?
Neem een kijkje op www.vleugelsvanhoop.be.

Zandhoven en Zoersel. Alleen is maar
alleen. Door onze diensten op elkaar af
te stemmen, kunnen we onze bezoekers
meer aanbieden. Zo was er in onze bib al
het eengemaakt dienstreglement en vond
je er de gezamenlijke driemaandelijkse
inspiratielijst ‘gluren bij de buren’.
Met de overschakeling naar het nieuwe
bibliotheeksysteem, zullen we in de
toekomst nog meer gaan samenwerken.
Zo zal door middel van een wisselcollectie
het aanbod anderstalige boeken en
grootletterboeken vergroten en zullen er
overkoepelende thema’s voor lezingen en
workshops komen.

Hou de nieuwe website
schilde.bibliotheek.be vanaf
21 juni maar goed in de gaten,
want er zullen nog meer
verrassingen je om de oren
vliegen! Spannend…
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Digidak helpt je op de digitale weg
Digidak heeft een ruim aanbod om inwoners op de digitale weg te helpen. Naast (bijna) gratis initiaties
kun je ook terecht tijdens de vrije inloopmomenten. Het team staat klaar om je te helpen met al jouw
digitale vragen. Dit kan gaan van een mail openen tot een chatberichtje sturen naar je familie.
Initiaties
De initiaties bestaan meestal uit drie lessen van ongeveer drie uur. Je neemt deel in een groep van maximaal 5 personen
en er staan steeds een lesgever en een ondersteunende begeleider klaar om je te helpen.

INITIATIES IN ‘T PARKSKE
1 	Tips & Tricks voor je iPad - 5
maandag
	2/5
	14 tot 17 uur

2 	Wegwijs in het gebruik van je iPad
dinsdag
	3/5, 10/5, 17/5
	14 tot 17 uur

3 	Werken met Excel
dinsdag
	3/5, 10/5, 17/5
	19 tot 22 uur

4 	Tips & Tricks voor je iPad - 6
maandag
	9/5
	14 tot 17 uur

5 	Tips & Tricks voor je iPad - 7
maandag
	16/5
	14 tot 17 uur

6 	Tips & Tricks voor je iPad - 8
maandag
	23/5
	14 tot 17 uur

7 	Tips & Tricks voor je iPad - 5
dinsdag
	24/5
	14 tot 17 uur
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8 	Tips & Tricks voor je iPad - 7
maandag
	30/5
	14 tot 17 uur

8 	Elektronische eID en ITSME
dinsdag
	31/5
	9 tot 12 uur

10 	Tips & Tricks voor je iPad - 6
dinsdag
	31/5
	14 tot 17 uur

11 	Overstappen naar Windows 11
maandag
	13/6, 20/6
	14 tot 17 uur

INITIATIES IN HET DORPSHUIS
12 	Betalen en ontvangen met Payconiq
dinsdag
	3/5
	9 tot 12 uur

13 	Overstappen naar Windows 11
woensdag
	4/5, 11/5
	14 tot 17 uur

14 	Wegwijs in internet en e-mail
donderdag
	5/5, 12/5, 19/5
	9 tot 12 uur

15 	Werken met Windows 10
maandag
	9/5, 16/5, 23/5
	14 tot 17 uur

16 	Betalen en ontvangen met Payconiq
dinsdag
	24/5
	9 tot 12 uur

Een initiatie die uit een halve lesdag bestaat is gratis. Voor de
andere initiaties betaal je 5 euro. Vooraf inschrijven is noodzakelijk.
Dit kan op:
• woensdag 27 april (18 tot 20 uur) in de bibliotheek in
het Dorpshuis, Kerkstraat 24, Schilde (’s-Gravenwezel)
• vrijdag 29 april (9 tot 12 uur) in de conferentiezaal van
het gemeentehuis, Brasschaatsebaan 30, Schilde
Na de inschrijvingsdata, kun je je nog altijd inschrijven tijdens
de vrije inloopmomenten in Schilde of ’s-Gravenwezel.

17 	Overstappen naar Windows 11

Let op, het aantal plaatsen is beperkt. Is er geen plaats meer in
de door jouw gekozen les, dan kom je op een wachtlijst.

woensdag
	1/6, 8/6
	14 tot 17 uur

Vrije inloopmomenten

18 	Betalen en ontvangen met Payconiq
donderdag
	2/6
	9 tot 12 uur

Tijdens deze momenten staat de deur open en is iedereen
welkom. Je kunt er gratis gebruik maken van een computer en een
begeleider helpt je graag verder met bijna al je computervragen.
Je mag ook je eigen laptop meebrengen om je computervragen
voor te leggen.
Digidak in ’t Parkske
Eugeen Dierckxlaan 24, Schilde
Vrije inloop elke vrijdag van 9 tot 12 uur.

19 	Werken met WhatsApp
donderdag
	2/6
	14 tot 17 uur

20 	Wegwijs in het gebruik van uw Android
tablet
donderdag
	9/6, 16/6, 23/6
	14 tot 17 uur

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

digidak@schilde.be
03 380 07 44

21 	Elektronische eID en ITSME
donderdag
	23/6
	9 tot 12 uur

Digidak zoekt
vrijwilligers met een
passie voor ICT. Meer op
www.giveaday.be/
schilde

Spannende avond- en nachtdropping
op vrijdag 19 en zaterdag 20 augustus
Inschrijven kan vanaf nu
Spanning alom. Treed mee in de
voetstappen van een nog onbekend
historisch figuur uit Schilde. Je wordt
gedropt op een geheime locatie en
gekatapulteerd naar begin 1900.
Opdrachten en puzzelstukken zullen je
tijdens je zoektocht de weg naar de finish
wijzen. Hopelijk brengen kaart en het
magische vuur soelaas. Anders volg je
maar de poolster. Deelnemen kan in teams
van twee tot acht personen. Individueel
inschrijven kan. Dan kom je terecht in een
samengesteld team. In samenwerking
met de Heemkundige Kring Scilla en
Muziekcollectief De Krikskes

	Heemkundige

Kring Scilla, Alfons
Van den Sandelaan 4, Schilde
	afhankelijk per team. Starttijden
lopen van 19 uur tot middernacht.
	vakantie@schilde.be (doorgeven:
voor- en achternaam groepslid,
geboortedatum, e-mailadres en
telefoon contactpersoon)
	3 euro per persoon
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Padelaan
b
i.s.m.

od

TC Brabo

Heerlijk vinnig buiten padellen
in Schilde!
‘Start 2 padel’ groepslessen
Padel is voor de meesten onder ons
een nieuwe sport en is een mix van
tennis en squash. Je kunt deze sport
uitoefenen op de outdoor velden van
TC Brabo.  Gediplomeerde lesgevers
zorgen ervoor dat iedereen kan starten
met deze geweldige sport. Leer en
verbeter je techniek, tactiek en kom
alles te weten over de spelregels. De
lessenreeks ‘Start 2 Padel’ is bedoeld
voor zij die net starten met padel én
voor spelers van gemiddeld niveau die
hun eerste lessen padel nemen.

	5

opeenvolgende lessen,
start op dinsdag 3 mei.
Groep 1 van 10 tot 11 uur,
groep 2 van 11 tot 12 uur.
	40 euro per reeks van 5 lessen
	www.schilde.be/inschrijven

Yoga in het park

Zomer en winter vrij padellen
op TC Brabo
Heb je de smaak te pakken, dan kun
je nadien nog vrij gaan padellen op
de buitenvelden van T.C. Brabo. Je
speelt er in een groene omgeving en
je kunt achteraf nog even nagenieten
op het gezellige terras. Speel je liever
tennis? Ook dat kan. De club beschikt
over 9 tennisterreinen waarvan 4
verlicht. Alle inwoners van Schilde en
‘s-Gravenwezel zijn welkom op T.C.
Brabo om padel en tennis te spelen.
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	outdoor

padelvelden TC Brabo,
Riemstraat 76, Schilde
	tijdens daluren 6 euro
per persoon, tijdens piekuren
8 euro per persoon
	www.tcbrabo.be,
padel@tcbrabo.be

Begin je zondag met een relaxed en fit
gevoel en kom mee actief ontspannen in
de natuur. Yoga is eeuwenoud, maar toch
springlevend. Het beïnvloedt en verbetert
je lichamelijke en mentale gezondheid. Wil
je je voortaan ook energiek, sterk, lenig en
in balans voelen? Ontdek dan zelf wat yoga
voor je kan doen. Iedereen doet mee op
zijn eigen manier en tempo.
	elke

zondagvoormiddag van
10.30 tot 11.30 uur van 5 juni tot
en met 28 augustus
	grasveld Lodewijk De Vochtplein,
Wijnegemsteenweg (inrit naast
nr. 18), Schilde (’s-Gravenwezel)
	www.schilde.be/inschrijven
	gratis
	handdoek of yogamatje

Uit in
Schilde
ZO 1 MEI

VRIJ 6 MEI

DO 12 MEI

Feest  Markt en kermis,
oldtimerrally, start toeristisch
seizoen
Centrum Schilde, markt in Schoolstraat
(8 tot 17 uur) en kermis,
oldtimerrally aan gemeentehuis
(9 uur en 16 uur), start toeristisch
seizoen aan Werf 44 (10 tot 18 uur)
 Markt en kermis:
dienst.der.werken@schilde.be,
03 380 14 83, oldtimerrally:
www.elitereklaamrally.be,
opening toeristisch seizoen:
www.toerismevoorkempen.be

Lezing  over Amerikanen door Steven
De Foer
Werf 44, Schoolstraat 44, Schilde, 14 uur
 03 658 24 38,
neosschildesgravenwezel@gmail.com,
www.neosvzw.be/schilde

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

DI 3 MEI
Welzijn  Creabib me-time
Bibliotheek, Brasschaatsebaan 30, Schilde,
19 uur
 03 380 16 01, bibliotheek@schilde.be,
bib.schilde.be, www.schilde.be/inschrijven

DO 5 MEI
Natuur  Wandeling langs de
Wolfskapel in Malle
Startplaats: Heemhuis De Drie Rozen,
Kerkstraat 41-45,Schilde (’s-Gravenwezel),
13.45 uur
 03 658 87 50,
secretariaat@dedrierozen.be

ZO 8 MEI

DO 12 MEI

Natuur  Lente in de bloemenen insectentuin
Park Schildehof, De Pont 45, Schilde,
14.30 uur
 vmpa natuurgidsen Schilde,
0498 39 71 73, fonneb@telenet.be

Muziek  Pianokwintetten met Jan
Van Gassen
Werf 44 (kleine zaal), Schoolstraat 44,
Schilde, 14.30 uur
 www.ummagumma.be

DO 12 MEI

ZO 8 MEI
Voorstelling  Fwiet! Fwiet!
met Begijn Le Bleu
Oranjerie, De Pont 45, Schilde, 15 uur
 evenementenloket, 03 380 16 83,
www.werf44.be

DI 10 MEI

ZA 14 MEI

Varia  Leeskring ‘Wildevrouw’
van Jeroen Olyslaegers
Bibliotheek, Brasschaatsebaan 30, Schilde,
14 uur en 20 uur
 03 380 16 01, bibliotheek@schilde.be,
bib.schilde.be, www.schilde.be/inschrijven

Workshop  Voorlezen aan peuters
en kleuters
Bibliotheek, Brasschaatsebaan 30,
Schilde, 10 uur
 03 380 16 01,
bibliotheek@schilde.be, bib.schilde.be,
www.schilde.be/inschrijven

VRIJ 6 MEI

DI 10 MEI

Bezoek  Open Poortje
Puttenhoflaan 25, Schilde, 14 uur
 Davidsfonds Schilde, 03 383 27 11,
annemie.vergote@gmail.com

Voordracht  over de
Guldensporenslag door Bart Beheydt
Dorpshuis, Kerkstraat 24, Schilde
(’s-Gravenwezel), 20 uur
 Davidsfonds Schilde, 03 383 39 03,
achiel.ossaer@skynet.be

01

Muziek  Mosa pianotrio
Kerk Schilde-Bergen, Pater Nuyenslaan,
Schilde, 20.30 uur
 info@festivaldervoorkempen.be,
www.festivaldervoorkempen.be

02

ZO 15 MEI
Natuur  42e Consciencetocht
Startplaats: Dorpshuis (feestzaal de Caters),
Kerkstraat 24, Schilde, vanaf 7.30 uur
 Bosgeuzen-Voorkempen vzw,
0477 38 56 18, ronny.roothans@skynet.be

03
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ZO 15 MEI

Do 19 MEI

DI 24 MEI

Natuur  Wandeling Kempische
heuvelrug in Lichtaart
Startplaats: Werf 44, Schoolstraat 44,
Schilde, 9.15 uur
 Pasar, 0494 57 07 89,
jefdemaeyer1957@gmail.com

Sport  Provinciale wandeldag
in Dessel
Parochiecentrum Witgoor, Meistraat 150,
2480 Dessel, 13.30 tot 19 uur
 03 658 24 38,
neosschildesgravenwezel@gmail.com,
www.neosvzw.be/schilde

Lezing  over Myanmar door
Gie Fiermans
Dorpshuis, Kerkstraat 24, Schilde
(’s-Gravenwezel), 20 uur
 Davidsfonds Schilde, 03 383 40 65,
renee.chris@belgacom.net

MA 16 MEI
Opendeur  Basisschool Vennebos
Kasteeldreef 24, Schilde, 9 tot 10.20 uur
 03 383 08 15, www.vennebos.be

DI 17 MEI EN DO 16 JUNI
Varia  Babbelbar
Werf 44 (kleine zaal), Schoolstraat 44,
Schilde, 14.30 uur
 www.ummagumma.be

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

ZA 21 MEI

Di 17 MEI
Muziek  Ensemble ‘Boho Strings’
met Roeland Hendrickx
Kerk Schilde-Bergen, Pater Nuyenslaan,
Schilde, 20.30 uur
 info@festivaldervoorkempen.be,
www.festivaldervoorkempen.be

WOE 18 MEI
Workshop  Baby’s en boekjes
Speelbabbel, Eugeen Dierckxlaan 24,
Schilde, 10 uur
 Gezinsbond ’s-Gravenwezel,
0496 41 64 16, sieglinde.mertens@gmail.com

WOE 18 MEI
Lezing  Jeroen Olyslaegers over
‘Wildevrouw’
Werf 44 (kleine zaal), Schoolstraat 44,
Schilde, 20 uur
 03 380 16 01, bibliotheek@schilde.be,
bib.schilde.be, www.schilde.be/inschrijven

04

28

WOE 25 MEI

DO 19 MEI

Feest  Schoolfeest basisschool
Wonderwijzer
Kerkelei 57, Schilde, 12 tot 19 uur
 info@wonderwijzer.be,
www.wonderwijzer.be

Workshop  Bloemschikken
Dorpshuis, Kerkstraat 24, Schilde
(’s-Gravenwezel), 19.30 uur
 Parochiale vrouwenbeweging
’s-Gravenwezel, 03 658 82 82

DO 26 MEI
Natuur  Wandeling in Loenhout
Startplaats: Heemhuis De Drie Rozen,
Kerkstraat 41-45, Schilde (’s-Gravenwezel),
13.45 uur
 03 658 87 50,
secretariaat@dedrierozen.be

DO 26 MEI
Theater  Who’s afraid of Virginia
Woolf?
Werf 44 (grote zaal), Schoolstraat 44,
Schilde, 20 uur
 evenementenloket, 03 380 16 83,
www.werf44.be

ZA 21 MEI
Feest  Schoolfeest basisschool
Vennebos
Kasteeldreef 24, Schilde, 14 tot 18 uur
 03 383 08 15, www.vennebos.be

MA 23 MEI
Lezing  Het hart van Napoleon door
Johan Op de Beeck
Werf 44 (grote zaal), Schoolstraat 44,
Schilde, 13.30 uur
 03 658 24 38,
neosschildesgravenwezel@gmail.com,
www.neosvzw.be/schilde

ZO 29 MEI
Muziek  Aperitiefconcert Ensemble
Tempus
Werf 44 (auditorium), Schoolstraat 44,
Schilde, 11 uur
 evenementenloket, 03 380 16 83,
www.werf44.be

DI 24 MEI

Z0 29 MEI

Bezoek  Mariadevotie aan
het Mariabeeld
Missiehuis Van Scheut, Brasschaatsebaan
126, Schilde, 19.30 uur
 Davidsfonds Schilde, 03 383 40 65,
renee.chris@belgacom.net

Natuur  Lentetocht
Startplaats: Moerstraat (parking
kerkhof), Schilde (’s-Gravenwezel),
11.30 uur
 vmpa natuurgidsen Schilde,
0497 94 05 18

05

06

DI 31 MEI

DI 7 JUNI

ZO 12 JUNI

Welzijn  Infomoment Domo
(vrijwilligersorganisatie)
Open Poortje, Puttenhoflaan 25, Schilde,
18.30 uur
 joyce@domoantwerpsekempen.be,
www.domoantwerpsekempen.be

Muziek  Sergei Prokofiev door
Jan Van Gassen
Werf 44 (kleine zaal), Schoolstraat 44,
Schilde, 14.30 uur
 www.ummagumma.be

Cultuur  12e editie kunst- en
brocantemarkt
Park Schildehof, De Pont 45, Schilde,
10 tot 18 uur
 dienst vrije tijd en welzijn,
03 380 16 37, cultuur@schilde.be,
www.schilde.be/inschrijven (inschrijven
schatting kunstwerk of object)

DI 7 JUNI

WOE 1 JUNI
Lezing  Huidkanker door
dermatoloog Murielle Maes
Werf 44, Schoolstraat 44, Schilde, 19.30 uur
 Dienst vrije tijd en welzijn,
03 380 07 44, welzijn@schilde.be

DO 2 JUNI
Natuur  Wandeling SintGummarispad in Emblem
Startplaats: Heemhuis De Drie Rozen,
Kerkstraat 41-45, Schilde (’s-Gravenwezel),
13.45 uur
 03 658 87 50,
secretariaat@dedrierozen.be

DO 2 JUNI
Muziek  Telemandoline met B’Rock
en Alon Sariel
Kerk Schilde-Bergen, Pater Nuyenslaan,
Schilde, 20.30 uur
 info@festivaldervoorkempen.be,
www.festivaldervoorkempen.be

ZO 5 JUNI
Welzijn  Start Yoga in het park
Lodewijk De Vochtplein, Schilde
(’s-Gravenwezel), 10.30 uur
 dienst vrije tijd en welzijn,
03 380 07 40, sport@schilde.be,
www.schilde.be/inschrijven

Cursus  Start cursus libellen en
juffers
Den Bieshof, Kerkplein, Schilde, 19.30
uur
 Natuurpunt Schijnbeemden,
0475 57 80 24,
lode.rubberecht@skynet.be,
www.natuurpunt.be

DI 7 JUNI
Muziek  The Bernstein & Gershwin
Connection
Kerk Schilde-Bergen, Pater Nuyenslaan,
Schilde, 20.30 uur
 info@festivaldervoorkempen.be,
www.festivaldervoorkempen.be

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

ZA 11 JUNI
Varia  Daguitstap naar Hoei
Startplaats: Werf 44, Schoolstraat 44,
Schilde, 7.30 tot 19.30 uur
 Davidsfonds Schilde, 03 383 39 03,
achiel.ossaer@skynet.be

MA 6 JUNI
Film  Le jeune Ahmed
Werf 44 (kleine zaal), Schoolstraat 44,
Schilde, 20 uur
 dienst vrije tijd en welzijn,
03 380 07 47, www.werf44.be

07

ZA 11 JUNI
Theater  Weird Tales door KRAPP
Werf 44 (grote zaal), Schoolstraat 44,
Schilde, 20 uur
 evenementenloket, 03 380 16 83,
www.werf44.be

08

ZO 12 JUNI
Workshop  Initiatie vuurtechnieken
(bushcraft) voor kinderen en ouders
Dorpshuis, Kerkstraat 24, Schilde
(’s-Gravenwezel), 14 uur
 Gezinsbond ’s-Gravenwezel,
sieglinde.mertens@gmail.com

DI 14 JUNI
Culinair  Kookdemonstratie ‘salade
het ganse jaar door’
Dorpshuis (feestzaal de Caters),
Kerkstraat 24, Schilde (’s-Gravenwezel),
20 uur
 Gezinsbond ’s-Gravenwezel,
03 658 06 31,
sieglinde.mertens@gmail.com

DO 16 JUNI
Natuur  Wandeling in Vierselbroek
Startplaats: Heemhuis De Drie Rozen,
Kerkstraat 41-45, Schilde (’s-Gravenwezel),
13.45 uur
 03 658 87 50,
secretariaat@dedrierozen.be

DO 16 JUNI
Lezing  Herinneringen ophalen
met mensen met dementie
Werf 44 (grote zaal), Schoolstraat 44,
Schilde, 19 uur
 03 218 72 09, info@dwaallicht.be,
www.dwaallicht.be
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ZA 18 T.E.M. 21 JUNI

WOE 22 JUNI

ZO 26 JUNI

Kids  Kermisweekend
Lodewijk De Vochtplein, Schilde
(’s-Gravenwezel)
 03 380 14 83,
dienst.der.werken@schilde.be

Workshop  Knuffelturnen voor
kleuters
Speelbabbel, Eugeen Dierckxlaan 24,
Schilde, 9.30 uur
 Gezinsbond ’s-Gravenwezel i.s.m.
Huis van het Kind Voorkempen,
sieglinde.mertens@gmail.com

Sport  Fietstocht doorheen
het Neteland
Dorpsplein, Dorp 41, 2242 Pulderbos
(Zandhoven), 10 tot 14 uur
 Pasar, 0475 59 32 76,
paula.henderickx@skynet.be

ZA 18 JUNI
Feest  Dorpsdag ‘Wezel Zomert’
Centrum ’s-Gravenwezel, 17 tot 23 uur
(met vuurwerk en afterparty)
 dorpscomite.sgravenwezel@telenet.be,
0496 18 03 88,
www.facebook.com/dcwezel

ZO 19 JUNI
Natuur  Midzomer in de bloemen- en
insectentuin
Park Schildehof, De Pont 45, Schilde,
14.30 uur
 vmpa natuurgidsen Schilde,
0470 13 60 24, ludwigvde33@gmail.com

DO 23 JUNI
Natuur  Wandeling aardbeienpad in
Hoogstraten
Startplaats: Heemhuis De Drie Rozen,
Kerkstraat 41-45, Schilde (’s-Gravenwezel),
13.45 uur
 03 658 87 50,
secretariaat@dedrierozen.be

ZA 25 JUNI
Opendeur  Open academie
Werf 44, Schoolstraat 44, Schilde, 10 uur
 www.academieschilde.be  

ZO 19 JUNI
Sport  Wielerwedstrijd
Café Hof van Wezel, Kerkstraat 34, Schilde
(’s-Gravenwezel), 15 uur
 vermeiren.marc1@telenet.be,
0496 83 35 27, www.kwacwezelsportief.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
19 mei voor evenementen in juli
en augustus)

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

Zaterdag 18 en zondag 19 juni

UITGELICHT

’s-Gravenwezel feest en bruist!
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Zaterdag 18 juni: Dorpsdag - ‘Wezel Zomert’

Zondag 19 juni: wielerwedstrijd

Op zaterdag is het de jaarlijkse Dorpsdag. Hierbij worden de
Kerkstraat en de Wijnegemsteenweg omgetoverd tot een lange
feestmarkt. 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.

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 t/m dinsdag 21 juni:
kermis op het Lodewijk De Vochtplein


 orpsdag
d
dorpscomite.sgravenwezel@telenet.be
0496 18 03 88
www.facebook.com/dcwezel



 arkt en kermis
m
dienst.der.werken@schilde.be
03 380 14 83



 ielerwedstrijd
w
vermeiren.marc1@telenet.be
0496 83 35 27
www.kwacwezelsportief.be
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College van burgemeester en schepenen
1

Dirk Bauwens N-VA
Burgemeester en voorzitter vast
bureau
algemene coördinatie, burgerzaken,
politie, brandweer, ICT, personeel,
communicatie, archief, dierenwelzijn
	dirk.bauwens@schilde.be

2

Olivier Verhulst Open VLD
Schepen en lid vast bureau
milieu, financiën
sport, mobiliteit, wonen
	olivier.verhulst@schilde.be

3

Kathleen Krekels N-VA
Schepen en lid vast bureau
cultuur, onderwijs, bibliotheek,
evenementen, toerisme
	kathleen.krekels@schilde.be

4

Marian Van Alphen Open VLD
Schepen en lid vast bureau
welzijn, gezondheid, ontwikkelings
samenwerking, lokale economie,
ruimtelijke ordening
	marian.vanalphen@schilde.be

5

Peter Mendonck N-VA
Schepen en lid vast bureau
openbare werken, patrimonium,
juridische zaken
	peter.mendonck@schilde.be  

6

Pascale Gielen N-VA
Schepen en lid vast bureau
werk, bijzonder comité sociale dienst,
jeugd, gezinnen, senioren
	pascale.gielen@schilde.be

Afspraak met de burgemeester?
03 380 16 21 of www.schilde.be/burgemeester
Afspraak met één van de leden van het college?
www.schilde.be/schepencollege

3

2

LOKAAL BESTUUR SCHILDE
Alle gemeentelijke diensten,
recyclagepark, bib en sociaal huis
sluiten op 1 mei, 26 mei, 27 mei en
28 mei. Ook op 6 juni kun je er niet
terecht.
Voor alle dienstverlening aan
onze publieksloketten in het
gemeentehuis en het sociaal
huis kun je terecht enkel op
afspraak. Dankzij het digitaal
loket is een verplaatsing naar het
gemeentehuis vaak overbodig.
www.schilde.be
03 380 16 00 (gemeentehuis)
03 383 62 18 (sociaal huis)

Huisartsen
0900 10 512
Tussen 19 en 7.30 uur

Apothekers
Een publicatie van lokaal bestuur Schilde,
Brasschaatsebaan 30, Schilde
Redactieadres
Dienst communicatie en onthaal
Brasschaatsebaan 30
2970 Schilde
03 380 16 90
communicatie@schilde.be
Verantwoordelijke uitgever
Burgemeester Dirk Bauwens,
Amazonenlaan 9, 2970 Schilde
Sluitingsdatum inzendingen
Gegevens voor het gemeentelijk
informatieblad van juli-augustus 2022

moeten digitaal toekomen op de
dienst communicatie, uiterlijk op donderdag
19 mei 2022 om 11 uur.
Inzendingen die later binnenkomen, komen niet
in aanmerking voor publicatie.
Het staat de redactiekern vrij ingezonden
teksten die in aanmerking komen voor
publicatie eventueel verkort weer te geven,
met respect voor het meest essentiële van de
inhoud.
Aan teksten in het
informatieblad kan
geen rechtskracht
worden ontleend.

0903 99 000
www.apotheek.be

Tandartsen
0903 39 969
www.tandarts.be/wachtdienst

Volg jij ons al overal?
www.schildeschittert.be
www.schilde.be/nieuwsbrief
www.facebook.com/2970.Schilde
www.hoplr.com/gemeente/schilde
www.instagram.com/gemeenteschilde
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12e editie kunst- en brocantemarkt
snuisteren en beleven
Kunstenaars, ambachtslui en 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.
Ook de broers Bernaerts van het tvprogramma ‘Rijker dan je denkt’ zijn weer van
de partij. Heb je een kunstwerk of object
waarvan je denkt of hoopt dat het iets waard
zou kunnen zijn? Laat het vrijblijvend 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!

Nog op het programma …
• Muzikale intermezzo’s door
Eleanor met heerlijke gipsy swing
en jazz manouche-deuntjes.
• The Time Machine Travellers
die je met acts meenemen naar
de Roaring Twenties.
• Fotograaf Otto Silbermann
die je op grootmoeders wijze
vastlegt op de gevoelige plaat.
• Eten en drinken naar believen
aan één van de kraampjes of op
het gezellige terras.

	Zondag

12 juni van 10 tot 18 uur
	Oranjerie, De Pont 45, Schilde
	www.schilde.be/inschrijven
(enkel inschrijven voor het schatten
van een kunstwerk of object)

