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't is plezant
petanquen
Tot groot jolijt van de petanquespelers
aan De Spildoren werd onlangs de
petanquebaan heraangelegd en uitgebreid. Elke
donderdagnamiddag trekken de trouwe spelers
naar het keurige speelpleintje en laten ze er de
ballen rollen. Door de toeloop van de voorbije
jaren volstond het ene petanquebaantje
niet meer. En dus werd er op vraag van
de buurt geïnvesteerd in een
extra terrein.
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Een eerste blik op het Lodewijk De Vochtplein van
de toekomst
Met een masterplan zullen
we de herinrichting van het
Lodewijk De Vochtplein in
’s-Gravenwezel aanpakken.
Wat nu op tafel ligt, zijn de
bouwstenen of basisprincipes.
Tijdens het najaar 2021 konden
inwoners via 2970 info of via
het digitaal inspraakplatform op
schildeschittert.be hun ideeën
met ons delen. Het lokaal bestuur
ging aan de slag met alle 366
suggesties en kreeg zicht op wat
voor jullie écht van belang is.
Ontdek hier alvast de bouwstenen.
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Mobiliteit

De verkeersituatie rond het plein is erg
complex. De Kerkstraat, die langs het
plein loopt, is immers een gewestweg.
Dit brengt heel wat extra uitdagingen met
zich mee bij het uittekenen van een plan
voor een veilig Lodewijk De Vochtplein.
Veiligheid is voor jullie immers van het
grootste belang! De meest voorkomende
ideeën om dit te bereiken zijn een zone
30, extra ruimte voor voetgangers en
fietsers en een verhoogd plateau aan de
Oudaen. Opvallend is dat veiligheid en een
aantrekkelijke inrichting primeren boven
parkeergelegenheid op het plein. Parkeren
aan de rand van de kern geniet jullie
voorkeur.
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Ontmoeten

Het merendeel van de respondenten
bevestigt dat het Lodewijk De Vochtplein
een belangrijke ontmoetingsplaats is
én moet blijven. De markt en andere
evenementen mogen zeker niet
verdwijnen. Liefst willen jullie zelfs nog
meer activiteit op het plein zien! Ook
een kiosk voor verenigingen staat op het
verlanglijstje van velen. Dat de Schildenaar
een Bourgondiër is, is duidelijk. Een
brasserie, koffiehuis of ijssalon met terras
en speeltuin worden in het bijzonder
geapprecieerd. Ook voldoende zitbanken
en een picknickplek in het groen zien jullie
helemaal zitten.

Jullie deelden 366 ideeën
2%
11%
24%
16%

24%
23%

En dit waren de thema's
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Inrichting

Het plein wordt pas een leuke
ontmoetingsplek als het mooi is ingericht.
Groen en water genieten jullie voorkeur.
Het merendeel wenst geen extra
gebouwen en is voorstander van minder
verharding door bijvoorbeeld wandelpaden
in grind aan te leggen. Een fontein of
wadi doen het plein leven. Voldoende
vuilnisbakken en energiezuinige verlichting
moeten voor een propere en veilige
ontmoetingsplek zorgen waar gezelligheid
primeert!
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Sport & spel

Het speelveld op het plein moet zeker
worden behouden maar kan veelzijdiger
volgens een groot aantal respondenten. Er
is veel vraag naar een speeltuin voor de
allerkleinsten. De huidige petanquebaan
zou meer worden gebruikt als deze beter
zichtbaar is. Zitbanken en een overkapping
zijn hier meer dan welkom.
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Mobiliteit

Sport & spel

Ontmoeten

Groen

Inrichting

Pastorij

Groen

Het plein moet groener. Hierover
zijn alle respondenten het eens. Ook
klimaatbestendigheid blijft hierbij een heel
belangrijk onderdeel. Dit kan volgens de
ingediende voorstellen met meer bomen
en struiken, een bloemenweide of een
kruiden- en pluktuin.
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Pastorij

De pastorij te ’s-Gravenwezel is eigendom
van de lokale parochie. Mocht er in de
nabije toekomst een nieuwe invulling
gezocht worden, dan weten we alvast uit
de ingediende suggesties hoe jullie dit
zien. Zo dachten jullie aan een horecazaak,
sociaal restaurant of werkplaats. Met wat
zitbanken en wandelpaden wordt de tuin
een mooie extra ontmoetingsplaats.

En nu?
Een team van specialisten werkt
deze basisprincipes verder uit
tot een concreet visieplan. Na de
nodige goedkeuringen, zul je het
visieplan in het najaar kunnen
lezen in 2970 info of op
www.schildeschittert.be/
ldv-plein.
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Vraag en antwoord

Er wordt te snel gereden in mijn straat.
Wat doet de gemeente of politie hieraan?
In onze straat wordt
vaak té snel gereden.
Ik ben bezorgd omdat
in onze straat heel wat
gezinnen met kinderen
wonen. Wat kan ik
doen? Kan de gemeente
een verkeersdrempel
plaatsen?
Margot (37)

Overdreven snelheid is een van de
belangrijkste ongevalsfactoren en een
van de belangrijkste oorzaken van een
verminderde verkeersleefbaarheid. Als
lokaal bestuur nemen we klachten en
meldingen van te hoge snelheden steeds
ernstig! Nog voordat je in het straatbeeld
resultaat ziet, gaan wij al aan de slag.
We zullen eerst nagaan welke
snelheidsgegevens we al hebben in de
wijk of straat waarover de klacht gaat.
Indien we te weinig informatie hebben,
zullen we bijkomende metingen uitvoeren
om een beter beeld te krijgen van de
melding. Op die manier kunnen we
objectieve cijfers analyseren en gerichte
beslissingen nemen.
Als we vaststellen dat de snelheid
werkelijk problematisch is in jouw
straat, dan bekijken we welke acties
het beste resultaat kunnen opleveren.
In eerste instantie plaatsen we
sensibiliseringsborden, de gekende
‘smileys’, die bestuurders wijzen op
hun snelheid. Hebben de ‘smileys’
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niet het gewenste effect, dan gaan
we over tot controles. Dankzij de
snelheidsvaststellingen kan de politie heel
gericht snelheidscontroles uitvoeren.
Brengt dat allemaal geen soelaas
en leent het type weg alsook het
type verkeer zich tot infrastructurele
maatregelen, dan behoort het plaatsen van
snelheidsremmers tot de mogelijkheden.
We opteren steeds voor duurzame en
verkeersveilige oplossingen. Het spreekt
voor zich dat dit stapsgewijs wordt
aangepakt en de uitvoering ervan kan
variëren in termijn al naargelang de aard
van de ingreep.
Duurt het dus even voor je iets ziet
bewegen in de straat waarvoor je een
melding hebt ingediend? Dan kan het zijn
dat we achter de schermen al aan de slag
zijn, of dat de straat op de planning staat.
Informeer gerust even.


Snelheidsproblemen in je straat?
Meld het ons via
mobiliteit@schilde.be

De straatbabbel

Wat wil jij zeker doen deze zomer?

Brenda: “We zijn zopas in Schilde
komen wonen. We moeten zelfs nog
langs het gemeentehuis voor de officiële
adreswijziging. Deze zomer wil ik graag de
patio van ons nieuwe huis aanpakken. Het
moet een gezellig groen hoekje met een
Provençaals tintje worden.”

Wesley: “Deze zomer willen mijn vriendin
en ik graag nog eens een mooie reis
maken naar Spanje. Na enkele jaren waarin
dit door corona niet mogelijk was, willen
we genieten in de zon. Of het er echt van
komt, is helaas niet zeker. Zo’n reis is niet
goedkoop hé!”

An: “Nog niet erg lang geleden ben ik
van een appartement naar een huis met
grote tuin verhuisd. Deze zomer gaan we
dit ten volle benutten. Mijn vriend en ik
geven graag tuinfeestjes. Onze familie
en vrienden kunnen binnenkort een
uitnodiging verwachten! (lacht)”

Bescherming Schilde Schans

19.284
Zoveel m² gazon hebben we in Schilde en
‘s-Gravenwezel laten verruigen tijdens de
Bye Bye Gazon-campagne.
Jullie bijdrage aan de biodiversiteit in onze
gemeente is gewoonweg fantastisch!
Proficiat! Wist je dat jullie hierdoor
1.899.751 insecten, vlinders en bijen een
woonplaats hebben gegeven? En dat we
als beste gemeente uit de bus kwamen?
Een stukje gazon teruggeven aan de
natuur, doet wonderen, voor mens en dier.
Want moesten er geen insecten meer zijn,
dan zouden wij er ook niet meer zijn.

Schilde Schans, gelegen langs de
antitankgracht, is een site met
waardevol erfgoed en Europees
beschermde natuur. Er bevinden zich
restanten van een schans, bunkers en
loopgraven. Het zijn ideale plaatsen
voor vleermuizen om te overwinteren
en te schuilen. De diertjes gebruiken
de antitankgracht om naar voedsel
te zoeken. In Vlaanderen is deze
omgeving een hotspot voor
vleermuizen. Daarom moeten we deze
kwetsbare dieren koesteren.
Gedurende enige tijd worden de
site en dus ook de vleermuizen
enorm verstoord door fietsers en
mountainbikers, waardoor het erfgoed
ongewild vernietigd wordt. Door
de site te gebruiken als avontuurlijk
fietsparcours komen wortels van
bomen bloot te liggen en verliezen

de bomen hun stabiliteit. Het lokaal
bestuur heeft daarom besloten om
de site af te sluiten voor fietsers
om verdere schade en erosie te
voorkomen. Wandelen en spelen rond
de schans kan nog wel. De gebouwen
en ruïnes betreden is niet toegestaan.
Er werd recent een nieuw
mountainbikeparcours geopend
dat langs en niet door de schans
loopt. Avontuurlijke fietsers en
mountainbikers komen hier dus
zeker aan hun trekken! Het parcours
is zo uitgetekend dat het voldoende
afwisseling biedt maar ook de
kwetsbare natuur en het erfgoed
beschermd. Het lokaal bestuur vraagt
dan ook uitdrukkelijk om het parcours
te volgen en er niet van af te wijken.
De vleermuizen zullen je heel dankbaar
zijn!

Dank je wel,
fietser!

Dit is een bijenbuffe

BEDANKT OM NIET TE MAA t
IEN
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ier w
nt h
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W
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2970 KORT

• De laatste maanden krijgt de FOD
Financiën meer en meer klachten over
oneerlijke handelspraktijken bij
energiecontracten. Veel inwoners
stellen zich daarover vragen of kennen
hun rechten niet. Om de consument
wegwijs te maken, lijst de FOD
Economie de belangrijkste vragen
en antwoorden op. Meer op news.
economie.fgov.be.
• Elke vierde woensdag van de maand
kun je terecht bij het pensioenpunt
in Werf 44, behalve in juli. Vanaf 24
augustus kun je terug een afspraak
maken en bellen naar de pensioenlijn
1765.
• Pmd-zakken nodig? Deze kun
je kopen aan het onthaal in het
gemeentehuis, bij de dienst der
werken (Rozenhoek 2, Schilde), bij
Toerisme Voorkempen (Kerkstraat
24, ‘s-Gravenwezel), Carrefour
(Turnhoutsebaan 132, Schilde), Delhaize
(De Kaak 2, ‘s-Gravenwezel), Okay
(Turnhoutsebaan 420, Schilde). Een
rolletje van 20 pmd-zakken kost 2,5
euro. Je pmd-afval wordt huis-aan-huis
opgehaald. Je kunt je blauwe zak ook
zelf afleveren op het recyclagepark.
• De paddenoverzet van 2022 was
geen succes. Sinds 2019 gaat het
bergaf met het aantal amfibieën.
De kwakkelwinters van de laatste
jaren spelen zeker een rol. Naast de
overwegend warme winters, zien we
ook dat de grachten meer en meer
verdrogen. In totaal werden er dit jaar
4354 amfibieën overgezet. Een dikke
merci aan alle vrijwilligers om de actie
te steunen en aan de bewoners van
De Pont en de Rode Dreef om hun tuin
amfibievriendelijk in te richten.
• Je waterzaken regel je voortaan zelf
online, via mijnPidpa. Van facturen
terugvinden tot een verhuis regelen of
je meterstanden doorgeven. In enkele
klikken breng je dit zelf in orde. Je kunt
aanmelden met een digitale sleutel, eID
met kaartlezer, een beveiligingscode via
app of sms, via Itsme of eIDAS. Meer
info op mijn.pidpa.be.
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Hoorcolleges van Home
Academy, nu gratis via de bib
Geschiedenis, kunst, natuur wetenschappen,
filosofie, muziek … Met de Home Academy-app
kun je gratis luisteren naar een brede waaier
aan boeiende hoorcolleges waar en wanneer je
maar wilt.
Je kunt bijvoorbeeld luisteren naar Jean Paul Van
Bendegem over de filosofie van Wittgenstein,
naar Mars Rogier over de evolutie van het brein,
naar Marc Reynebeau over de geschiedenis van
het moderne België of naar Joost Jonker over
de wereld van het geld. En dit via je tablet of
smartphone.
Als lid van de bib krijg je gratis toegang tot deze
streamingdienst via een code die je in de bib
kunt opvragen. Deze code is twee maanden
geldig. Na twee maanden kun je een nieuwe
code krijgen.


Surf naar home-academy.nl/ voor alle
hoorcolleges of voor meer info naar
schilde.bibliotheek.be.

De woningpas, het digitale
paspoort van je woning
Bij het (ver)bouwen, (ver)kopen of (ver)huren van een woning komt heel wat
papierwerk kijken. De woningpas brengt alle informatie over je huis samen in één
handig overzicht. Je vindt er info over keuringen, attesten en vergunningen, gegevens
uit het energieprestatiecertificaat (EPC) of je EPB-aangifte … Dat maakt het veel
makkelijker om bijvoorbeeld na te gaan hoe energiezuinig je huis is.
Wat kun je doen met je woningpas? Je kunt onder andere een aantal dingen
raadplegen, zoals het bouwjaar, het renovatiejaar en een aantal kenmerkende
oppervlaktes en volumes van je woning. Verder is het mogelijk om het energieprestatiecertificaat (EPC) en de EPB-aangifte te raadplegen en te vergelijken met de
gemiddelden van vergelijkbare woningen in je gemeente. De woningpas maakt het
ook mogelijk om de data van je woning te beheren. Zo kun je je woningpas delen
met een architect of toekomstige koper én uitgevoerde renovatiewerken zelf aan
een tijdslijn in je woningpas toevoegen.
De woningpas is eenvoudig te raadplegen
met je e-ID, persoonlijk token of met de
itsme-app.


woningpas.vlaanderen.be

Orgaandonor
of niet
Het kan in één vingerklik gedaan zijn.
Dit geldt niet alleen voor je leven, maar
ook voor je registratie om al dan niet
orgaandonor te zijn. Je bent helemaal
vrij om te kiezen en vandaag heb je
de mogelijkheid om je wensen uit
te drukken in één klik. Iemand heeft
misschien jouw lichaamsmateriaal
nodig wanneer je overlijdt. Log in met
je e-ID of itsme.
Waarom is de registratie van je keuze zo belangrijk? Na je overlijden wordt in
de orgaandatabank gecontroleerd of je tijdens je leven officieel je keuze hebt
geregistreerd. Is dat niet het geval, dan wordt de vraag aan je nabestaanden gesteld.
Op zo'n emotioneel moment is dat zeer lastig voor hen. Menselijk lichaamsmateriaal
is kostbaar en kan levens verbeteren en zelfs redden. Eén donor kan tot 8 mensen
redden en de levenskwaliteit van zo'n 100 mensen verbeteren. Registreer daarom nu
je keuze.


www.klikvoororgaandonatie.be

Start nieuwe kleuterschool
De Wingerd

2970 KORT

• Vandaag communiceert een groot deel
van de mensen via e-mail. Iedereen
riskeert op een dag geconfronteerd
te worden met valse e-mails. Het
gaat om bijvoorbeeld valse berichten
over je belastingaangifte, berichten
van Cardstop, uitnodigingen voor
vaccinaties … Maar hoe herken je
die valse e-mails en hoe maak je
het onderscheid met betrouwbare
berichten? Tips vind je op www.
safeonweb.be. Stuur verdachte
berichten steeds naar verdacht@
safeonweb.be.
• In juli, augustus en september zijn het
hoogdagen voor wespen.
Zelf nesten proberen te verwijderen
of vernietigen is gevaarlijk. De
brandweer doet dit voor jou.
De verdelging van een wespennest
aanvragen doe je digitaal via
www.brandweerzonerand.be.
Voor deze interventie wordt een bedrag
van 40 euro aangerekend.
• Verkocht jij al eens plantjes voor Kom
op tegen Kanker? Het is de moeite
waard. Dit jaar zoekt Kom op tegen
Kanker weer enthousiaste vrijwilligers
voor het Plantjesweekend. Je leert
zo de mensen uit je buurt beter kennen
en helpt (ex-)kankerpatiënten aan
betere zorg. Steek je enkele uren mee
de handen uit de mouwen? Of zet je
graag je eigen plantjesteam op? Het kan
allemaal. Eén ding is zeker: je houdt er
een ontzettend goed gevoel aan over.
Meld je nu aan als vrijwilliger voor
het Plantjesweekend op 16, 17 of 18
september via plantjesweekend.be.
Meer nieuws: www.schilde.be/actueel

Op 1 september gaat de nieuwe gemeentelijke kleuterschool op de voormalige
site Hertebos van start als filiaal van de gemeentelijk lagere school De Wingerd.
Na een bewogen start heeft lokaal bestuur Schilde dit dossier succesvol
afgerond en is het voortbestaan van het wijkschooltje verzekerd. Ook de
buitenschoolse kinderopvang ‘t Wezelke wordt op de site verdergezet.
Sinds de start van de inschrijvingen op 30 mei werden al meer dan 45
enthousiaste aanmeldingen geregistreerd. Je kunt je kindje nog inschrijven
tot en met 6 juli en opnieuw vanaf 22 augustus (elke werkdag telkens tussen
9.30 en 12.30 uur).


03 658 86 18, school.dir@schilde.be, www.glsdewingerd.be
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BETROKKEN

Natuurbuur
Je bent een Natuurbuur als je beseft dat je met je tuin,
gevel, balkon, oprit of dak iets kunt doen voor het klimaat
en zo het verschil kunt maken. Ben jij zo iemand? Dan ligt
je klimaatdaad nu binnen handbereik. In onze Natuurbuurcatalogus vind je tal van groene oplossingen stap voor stap
uitgelegd inclusief boodschappenlijstje en een overzicht van
eventuele premies. Je kunt meteen aan de slag.
En je hebt absoluut geen tuin nodig om in het groen te
zitten! Ook op je balkon of terras creëer je met bomen,
struiken en kruiden je eigen stukje natuur. Het enige
wat je nodig hebt zijn enkele grote potten en een stevig
balkon. Hou je het liever bescheidener en lichter? Dan zijn
hangbakken en/of kleinere potten iets voor jou. Trouwens,
hangbakken met kleurrijke bloemen lokken bijen al van ver!

Jij krijgt inspraak
in herinrichting
Turnhoutsebaan

Tip: Kijk regelmatig. Onze catalogus wordt steeds aangevuld
met nieuwe groene oplossingen voor in en om je huis.


www.schilde.be/natuurbuur

Onze gemeente heeft grote plannen met de
Turnhoutsebaan (N12) in Schilde. Deze zal er
binnen enkele jaren helemaal anders uitzien.
Omdat de riolering in de Turnhoutsebaan aan
vernieuwing toe is, maken we van de gelegenheid
gebruik om ook andere zaken aan te pakken.
Daarom is het Agentschap Wegen en Verkeer
een studie gestart voor de herinrichting van de
Turnhoutsebaan. Het gaat om de weg tussen het
kruispunt Vloeyenbergdreef/van de Wervelaan en
het kruispunt Wisselstraat/Frans De Beuckeleerlaan.
Deze studie gebeurt op basis van normen en
richtlijnen die gelden voor alle wegen in Vlaanderen.
Zo liggen bijvoorbeeld breedtes van rijstroken,
fietspaden, voetpaden en veiligheidsstroken vast.
Voor de ruimte die overblijft, zijn verschillende
invullingen mogelijk. Een deel zal gebruikt
worden voor parkeerplaatsen.
Maar ook boom- en plantvakken, waterelementen
of terrasruimte zijn opties die we willen bekijken.
Zo kunnen we van de Turnhoutsebaan een aangenamere en aantrekkelijkere winkelkern maken.

Wat wil jij graag zien in het toekomstig
straatbeeld van de Turnhoutsebaan?
Deel jouw mening online in enkele muisklikken
op www.schildeschittert.be/turnhoutsebaan
voor 25 juli.

Groepsaankoop
groendaken
Wil je een origineel streepje groen aan je huis toevoegen? Leg
dan een groendak aan. Zo’n dak vol planten geeft je direct een
groen gevoel! Bovendien heeft elk groendak een positieve impact
op de biodiversiteit. Daarnaast dragen groendaken ook bij aan
het ecologisch waterbeheer en helpt het de zomerse hitte te
reduceren.
Dankzij de groepsaankoop groendaken, georganiseerd door jouw
gemeente en het EnergieK huis kun je nu voordelig een groendak
laten plaatsen met verschillende soorten vetplanten.
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www.igean.be/groendak
www.schilde.be/premie-voor-groendaken

Zo wil jij wonen in de toekomst
Misschien vulde je einde 2021 de online enquête over wonen in de toekomst in. Dank je wel! Via de
resultaten krijgen we een beeld over welke woonvorm je verkiest en welke alternatieven je zou zien zitten.
Benieuwd naar de resultaten?
De deelnemers

Verhuizen

De vragenlijst ging uit van IGEAN, in
samenwerking met geWOONtebreker, een
projectgroep van Provincie Antwerpen die
de klassieke denkwijze rond wonen wil
doorbreken. In de gemeenten Malle,
Ranst, Schilde, Wijnegem, Wommelgem,
Zandhoven en Zoersel vulden 378
respondenten de enquête in. Bijna de helft
van deze mensen is tussen de 20 en
49 jaar oud. De tweede grootste categorie
is tussen de 50 en 64 jaar oud. Bijna alle
respondenten zijn eigenaar van hun eigen
woning, in een vrijstaande of halfopen
bebouwing met een eigen tuin of terras.
Bijna de helft van de respondenten
beschikt over drie slaapkamers, terwijl nog
eens 30 % vier of meer slaapkamers heeft.

Als de bevraagden zouden verhuizen,
willen ze in dezelfde regio blijven. 40 %
van de respondenten ziet het zitten om
kleiner te gaan wonen. Appartementen in
kleinere complexen scoren goed.

Ondanks het relatief beperkt aantal
respondenten, geeft de enquête toch een
beeld over de toekomstvisie van onze
inwoners.

Zorgwonen
Bij zorgwonen wordt er een aparte,
kleinere wooneenheid voorzien naast of
bij de hoofdwoning. Deze formule spreekt
bijna de helft van de respondenten aan.
Het grootste voordeel is de nabijheid van
familie of dichte buren waarop men kan
rekenen. Hierdoor wordt wederzijdse zorg
mogelijk. Bevraagden die liever niet kiezen
voor zorgwonen, vrezen vooral voor hun
privacy. Een andere optie is om de eigen
woning op te splitsen. Slechts één op de
vier respondenten vindt dit aantrekkelijk.

Cohousing

Meer dan één op de vijf respondenten
overweegt dit. Als enkel een beperkt
aantal ruimten gedeeld worden, zoals de
tuin en de garage, stijgt dit aandeel zelfs
tot bijna 40 %. Cohousing spreekt vooral
aan omdat het beschouwd wordt als een
duurzame manier van wonen en omdat
mensen er dan niet alleen voor hoeven te
staan. Privacy is alweer het voornaamste
obstakel.
Een geslaagd voorbeeld van cohousing is
de Abbeyfield-woning voor 65-plussers in
Malle. Iedere bewoner heeft er een eigen
appartement met terras. De bewoners
maken goede afspraken over het gebruik
van de gemeenschappelijke ruimten en de
nood aan ieders privacy.


dienst ruimte,
03 380 16 11,
ruimtelijke.ordening@schilde.be

Bij cohousing worden bepaalde ruimtes in
het huis gedeeld door meerdere gezinnen.
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Nieuw in de gemeente?
Welkom!

Ben je nog niet zo lang geleden in Schilde komen
wonen? Dan maakte je een goede keuze. In Schilde
valt er altijd wel iets leuks te beleven! Het lokaal
bestuur maakt er jaarlijks werk van de nieuwe
inwoners van Schilde en ’s-Gravenwezel op gepaste
wijze welkom te heten.
De editie 2021 van deze officiële verwelkoming was een ongekend
succes. Met een gezellig volle dubbeldekker bus reden we langs
de meest bijzondere plekjes van Schilde en ‘s-Gravenwezel. Ook
meer dan 50 nieuwe inwoners maakten een tocht per fiets. Elk jaar
worden de tochten begeleid door gidsen van Heemkundige Kring
Scilla. Bereid je voor op heel wat boeiende verhalen én sappige
anekdotes.

Ontbijt en interessante ontdekkingstocht
Iedereen die na 1 augustus 2021 in Schilde is komen wonen,
is welkom. We ontvangen jou en je gezinsleden in het strakke
kader van gemeenschapscentrum Werf 44. We trakteren je op
een gezellig ontbijt en terwijl kun je een babbeltje slaan met de
gemeenteraadsleden. Allemaal heel informeel. Sluit nadien aan
bij de rondrit door de gemeente. Je kunt kiezen uit een begeleide
busrit of verkenningstocht met de fiets. Kon je er tijdens het vorige
onthaalmoment in 2021 niet bij zijn? Laat het ons weten en dan
regelen we wel iets.
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Werf 44, Schoolstraat 44, Schilde
zondag 11 september om 10 uur
03 380 16 90,
communicatie@schilde.be
www.schilde.be/onthaalmoment

Dank

je wel

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

Hans Bernard, vrijwillige chauffeur bij
de Minder Mobielen Centrale (MMC)
Heb je geen eigen wagen? Ben je moeilijk
te been? En is het openbaar vervoer
voor jou geen optie? En voldoe je aan de
inkomensvoorwaarde? Dan brengt de MMC
je graag naar je bestemming, bijvoorbeeld je
vereniging, de winkel of de dokter. Je betaalt
een bijdrage van 12 euro per jaar of 18 euro
per gezin. Plus een onkostenvergoeding per
gereden kilometer. Een rit aanvragen? Dan bel
je minstens drie dagen vooraf naar de centrale.
Die zoekt dan een chauffeur die jou op het
afgesproken tijdstip oppikt.
De MMC werkt uitsluitend met vrijwillige
chauffeurs. Hans Bernard (80) brengt al twee
jaar mensen belangeloos ‘in vervoering’.

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.

“Ik las in 2970 info een oproep voor vrijwillige
chauffeurs. Puur toeval. Omdat ik met pensioen
was, en dus veel vrije tijd had, ging ik meteen
mijn licht opsteken bij het vrijwiligerspunt.
Daar hoorde ik over de voorwaarden. Je moet
een eigen wagen hebben en een paar uur
per week beschikbaar zijn. Ik had niet veel
overtuiging nodig”, vertelt Hans.
“Ik rij graag”, gaat Hans verder. “En mensen
helpen ligt in mijn aard. Als je de mogelijkheden
hebt om iets zinvols te doen, waarom dan niet?
Er is bovendien ontzettend veel behoefte aan

deze dienstverlening. Tijdens corona ben ik vaak
op en neer naar het vaccinatiecentrum gereden.
Ik verwonderde me dat er zoveel eenzame
mensen zijn. Ik probeer dan ook minstens één
rit per dag te doen. Maar als chauffeur ben je
daar helemaal vrij in. Als je een opdracht krijgt
toegewezen, mag je die gerust weigeren als het
niet uitkomt.”

“

Mensen helpen ligt
in mijn aard.

”
“Wat ik er voor in ruil krijg, zijn
een onkostenvergoeding en een
verzekeringspakket”, zegt Hans. “Maar bovenal:
veel dankbaarheid. Mensen waarderen echt
dat je voor hen tijd vrijmaakt. Je bent trouwens
méér dan chauffeur: een luisterend oor en
iemand om een praatje mee te slaan. Ik vind
het alleszins een fijne invulling van mijn vrije
tijd. Ik ben van plan om dit nog lang te blijven
doen.”

Wil jij ook net als Hans anderen helpen? Stel je kandidaat via het vrijwilligerspunt,
Brasschaatsebaan 30, Schilde, 0489 22 68 45, www.giveaday.be/schilde
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10.000 stappen door
onze gemeente!
Met de campagne ’10.000 stappen: Elke stap telt!’ willen
we tijdens de zomermaanden elke inwoner ertoe bewegen
10.000 stappen per dag te zetten. Wist je dat je met 10.000
stappen per dag al voldoende beweegt voor een goede
gezondheid? Doe dus zeker mee!

Nieuwe wandelroutes
In onze gemeente is er volop gelegenheid om te
wandelen. Er zijn twee nieuwe routes uitgestippeld in
samenwerking met Toerisme Voorkempen. Verwacht je
aan een gevarieerd landschap van bossen en weilanden
en geniet van al het rustgevend vogelgefluit. Wil je
’s-Gravenwezel beter leren kennen? Dan laat een
wandelroute van 6 km langs vooral wandelpaden je
genieten van de landelijke omgeving. Het startbord van
deze wandeling vind je op het Lodewijk De Vochtplein.
Ook Schilde kun je te voet ontdekken. Deze wandeling
van 4 km langs verharde wegen is voor iedereen
toegankelijk, ook voor rolstoelgebruikers
en gezinnen met buggy’s. Het startbord staat aan
den Bieshof, Kerkplein 2. Via de aangebrachte
pijlen kun je heel eenvoudig de wandelingen
volgen.

NIEUW

Fit Tour
Langs de antitankgracht ligt nu een uitgestippelde tour van 4,5 km met
onderweg beweegoefeningen voor jong en oud. De tour kwam er in
samenwerking met groepspraktijk Manos. Trek je sportschoenen aan en leef je
uit in deze groene oase langs het water! Ben je onderweg? Scan de QR-code met
je smartphone en bekijk het filmpje hoe je de oefening juist moet uitvoeren.
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Historische
wandeltocht
Heemkundige Kring Scilla en
gemeente Schilde stellen een
brochure ter beschikking zodat je
een historische wandeling doorheen
Schilde kunt plannen. De wandeling
van 4,2 km voert je langs bestaande
oude gebouwen die getuigen van
de rijke geschiedenis van Schilde.
Leer meer over de groei en bloei
van onze gemeente. De brochures
met wandelkaart haal je op in de
bibliotheek of bij de dienst cultuur.

Zit je liever op de fiets?
Geen probleem! Ook dan hebben we voor
jou enkele beweegroutes in petto. Zowel
voor de recreatieve als sportieve fietser en/
of mountainbiker.

Fit-o-meter
Houd je fysiek op peil met onze fit-o-meters in het
Schildehof en Catersbos. De fit-o-meter is geschikt voor
iedereen en kun je afleggen wanneer je wil. Geniet in
het park en de bossen van de frisse en gezonde lucht.
Tussen twee stations kun je wandelen, joggen of lopen.
Alle oefeningen worden uitgelegd en geïllustreerd op
duidelijke panelen.

Een historische fietstocht van 15 km rijdt
je langs heel wat merkwaardige oude en
nieuwe woningen. Met deze fietstocht
maak je een architectuurreis van drie
eeuwen door Schilde en ’s-Gravenwezel.
Brochures van deze en andere fietstochten
kun je verkrijgen in de bibliotheek of de
dienst cultuur.
Voor wat meer adrenaline kun je zeker
terecht op de twee mountainbikeparcours.
De rode lus (30 km) start aan Werf 44 en de
groen lus (15 km) start aan Schildestrand.
In totaal niet minder dan 45 km
mountainbikeplezier, waarvan ongeveer
75 % offroad. De parcours doorkruisen
bossen en velden. Ze zijn uitdagend
en geschikt voor zowel de geoefende
mountainbiker als de pure vrijetijdsbiker.
Puur genieten van de mooie landschappen
en uitwaaien langs de antitankgracht.
De perfecte combinatie van sport, natuur
en een flinke dosis adrenaline.

Toeristisch infopunt
Toerisme Voorkempen
Loopomlopen
Dankzij de loopomlopen in onze gemeente geniet je van de
mooiste looproutes. Zo is er een loopparcours over meerdere
gemeentes. Het project is een samenwerking tussen Sport
Vlaanderen en de gemeentes Ranst, Schilde en Zoersel.
De loopomloop telt drie lussen met voor elke loper wat wils.
In iedere gemeente is er een startpunt met parkeergelegenheid.
Maar je vindt ook een omloop in park Schildehof en aan sportpunt
de Caters. Combineer naar hartenlust en geniet van kilometers
loopplezier in een groene omgeving.

Wil je nog meer tips? Spring zeker eens
binnen bij Toerisme Voorkempen in de
Kerkstraat in ’s-Gravenwezel. Ze staan er
klaar om je de mooiste routes en leukste
plekjes uit de regio te verklappen. Zo
ontdek je ongetwijfeld nog nieuwe dingen.


Alle plannetjes of brochures zijn
te downloaden op
www.schilde.be/10.000stappen
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Wie is Albert Van Dyck?
Toen Albert Van Dyck in 1919 in
Antwerpen aankwam, was het
expressionisme de gezaghebbende
kunststroming in de Vlaamse kunstwereld. Als animist reageerde hij hierop.
Van Dyck was één van de vaandeldragers
van het animisme, een kunstenaar op
zoek naar het ‘menselijk-gevoelige’.
Hij evolueerde naar een zuiver picturale
schilderkunst, waarbij hij vooral
aandacht schonk aan het kind en aan het
Kempische landschap, in bijzonder de
omgeving van Schilde waar hij verbleef.
In het museum zijn 110 schilderijen
en tekeningen van deze kunstschilder
tentoongesteld.

Een frisse wind door het Museum Albert Van Dyck
Begin dit jaar verwierf lokaal bestuur Schilde een belangrijke collectie tekeningen en schilderijen van
kunstschilder Albert Van Dyck. Samen met een gloednieuwe huisstijl slaat het museum een nieuwe
inhoudelijke koers in met een vernieuwde opstelling van de vaste collectie. Met deze eigentijdse
collectiepresentatie, waaraan ruim twee jaar gewerkt werd, opent het museum nieuwe perspectieven
op het leven en het werk van de kunstschilder die de laatste twintig jaar van zijn leven in Schilde woonde.
Vanaf zaterdag 2 juli is het museum voor het publiek te bezoeken.
Dat onze gemeente een eigen museum
heeft, is nog nét iets te weinig geweten.
Om het museum toegankelijker en meer
hedendaags te maken, kreeg het voor
het eerst sinds de jaren 90 een nieuw
logo en werd de informatisering volledig
gemoderniseerd. Het logo en de nieuwe
huisstijl ontdek je al aan de buitenzijde
van het museum. Ook de nieuwe
informatiefolder onderging een volledige
metamorfose.
Eens binnen, kun je als bezoeker bij ruim
dertig werken verdiepende informatie en
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anekdotes oproepen via je smartphone of
tablet. De vaste collectie van het museum
wordt vanaf nu gepresenteerd aan de
hand van een cultuurhistorische route
langs belangrijke levensthema’s van Van
Dyck. De opstelling laat je kennismaken
met onder meer zijn woning, zijn Vlaamse
literaire vrienden en zijn minder bekende
werken geïnspireerd op het moderne
Antwerpen.
Twee nieuwe educatieve museumspellen
voor zowel scholen en groepen als
individuele bezoekers met kinderen,

prikkelen de zintuigen. Wil je het museum
vanuit je luie zetel bezoeken? Ook dat
kan. Een 3-D wandeling neemt je mee
doorheen de wonderlijke wereld van
Albert Van Dyck, zijn oeuvre, zijn roots en
inspiratiebronnen. Dit en nog veel meer
ontdek je op de vernieuwde website van
het museum www.schilde.be/museum.


Museum Albert Van Dyck,
Brasschaatsebaan 30, Schilde,
gratis toegang,
03 380 16 37,
cultuur@schilde.be

‘t verhaal van
Lode Opdebeek
door Patrick Anthoni, Heemkundige Kring Scilla

Wat zocht de Brusselaar (geboren in Laken op 19 juni 1869) in ’s-Gravenwezel in het begin
van de 20e eeuw? Het precieze antwoord zullen we wellicht nooit weten maar er is wel een
sterk vermoeden.
Al snel na de geboorte van Lode(wijk) sterft zijn vader en wordt
hij mee opgevoed door zijn grootvader langs moederskant. Als
jonge knaap verdiepte hij zich al in lectuur. Door de sterke invloed
van zijn grootvader werd hij Vlaamsgezind. Tijdens zijn legerdienst
in 1889 werkte hij spoedig mee aan het weekblaadje ‘De wacht
aan de Maas’. Terug in Brussel nam hij actief deel aan het Vlaamse
verenigingsleven en werkte hij voor diverse tijdschriften en
publicaties waarin hij al snel een leidende rol op zich nam.
Na zijn huwelijk in 1892 vestigde hij zich in Antwerpen maar bleef
wel in Brussel werken waar hij medeoprichter was van de Nationale
Drukkerij. Enkele jaren later, in 1900, richtte hij in Antwerpen zijn
eigen uitgeverij op onder de naam L. Opdebeek. Het was de start
van een indrukwekkende carrière als uitgever van romans, reisverhalen en jeugdboeken. Lode blijkt ook zelf een veelschrijver van
naar schatting 83 kinder- en jeugdboeken en tientallen romans en
reisverslagen waarbij ‘Op reis in Vlaanderen’ één van zijn bekendste
werken was. Ook diverse historische werken over de Boerenkrijg,
WO I en de Vlaamse ontvoogdingstrijd staan op zijn palmares.
Als auteur en Vlaams activist moeten we hem min of meer bij de
romantische periode rekenen, zeker in zijn beginjaren. Het is hem
vooral om de taal en de cultuur te doen, de ontvoogding van zijn

‘Vlaamsche’ medemensen. Zijn kinderverhalen en jeugdboeken zijn
meestal kort zodat ze makkelijk kunnen voorgelezen worden. Net
zoals Conscience en de gebroeders Snieders dit eerder al deden. Het
is een manier om anderen te laten meegenieten maar ook om hen
te doen leren lezen en schrijven.
Tussen 1900 en 1910 koopt Lode zich een oude hoeve in de
Moerstraat in ’s-Gravenwezel die hij na de verbouwing de Zonhoeve
noemt. Van de grond rond de woning maakt hij een prachtige
tuin vol met bloemen, planten, fruitbomen en enkele zeldzame
boomsoorten. Een tuinman uit Wezel helpt hem bij het onderhoud.
Na drukke werkdagen was de aanblik van zijn tuin met daarin zijn
spelende kinderen de verademing van het drukke stadsleven.
Veel van de boeken die hij uitgeeft en zelf schrijft, veelal onder
een van zijn vier pseudoniemen, worden geïllustreerd door zijn
goede vriend Edmond Van Offel, die later ook in de Moerstraat komt
wonen op het ’s-Gravenhof.
Na een korte ziekte van amper een week overlijdt Lode op 4 mei
1930 in Antwerpen. Op 7 mei wordt hij begraven op het kerkhof in
’s-Gravenwezel. Niet ver van zijn zo geliefde tuin.
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Parelwitte stranden, een azuurblauwe zee, torenhoge bergen …
Wie droomt daar nu niet van tijdens de zomer? Maar niets zo fijn als plezier en
vertier in onze eigen gemeente met familie en vrienden. Plan je zomer vol met
concerten en voorstellingen vol ambiance, sportieve activiteiten en verrassende
ontdekkingstochten in eigen gemeente.

In samenwerking met Ummagumma vzw pakken we in juli en augustus elke zaterdag en zondag uit met
ontspanning, cultuur, natuur en muziek. Allemaal in Schildehof en in de tuin van de Oranjerie.
Kom kennis maken met het park, ontmoet
mensen, neem deel aan activiteiten,
geniet van muziek uit de wijde wereld
met een drankje én… goed gezelschap.
Dit alles op het ritme van de zomer en
met de glimlach.
De sfeer wordt er op zondag goed
ingebracht met geweldige bands
en enthousiaste artiesten. Smeer je
stembanden in en zing uit volle borst
mee met Vlaamse en andere klassiekers,
van Louis Neefs en Clouseau tot Jacques
Brel en Serge Gainsbourg.
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Het podium zal ook vol staan met
muzikanten die de zon en heerlijke
melodieën en ritmes meebrengen.
Maar ook voor het podium zal het stuiven,
want van stilzitten is er geen sprake bij
dit spelplezier dat je heupen kietelt.



van 2 juli tot 28 augustus elke
zaterdag en zondag van 13 tot 19 uur
in Schildehof, De Pont 45 in Schilde.
Toegang gratis.

ZONDAGPROGRAMMA
Benieuwd naar meer? Kijk op
www.ummagumma.be voor het volledige
activiteitenprogramma.

03.07
10.07
17.07
24.07
31.07

Banda Tropical
De Vlaamse Jukebox
Les Violettes
Crystal & Running Wild
Ritz en route

07.08
14.08
21.08
28.08

I Ellines
The Grassmobiel
Lilly & The Jackets
Ummagumma All Star
Band

We luiden de zomer in met een knaller van formaat, want dit jaar zijn we terug met een groots
feestweekend! Zoals elk jaar organiseert het lokaal bestuur in samenwerking met diverse
verenigingen feestelijkheden rond de Vlaamse feestdag. Dit jaar wordt Vlaanderen Feest mee
uitgewerkt door Ummagumma vzw, Koninklijke Harmonie Takjes Worden Bomen en de Vlaamse
Volksbeweging.

Op zaterdag wordt het programma samengesteld door de
Vlaamse Volksbeweging. Zoals tot voor corona de gewoonte
was, wordt dit jaar opnieuw de Parel der Voorkempen
uitgereikt aan een verdienstelijke inwoner. De uitreiking wordt
voorafgegaan door een receptie en een concert.

De Vlaamse Jukebox. Op jouw vraag speelt de band Vlaamse
muzikale pareltjes. Muzikanten van dienst zijn Soetkin Collier,
Kevin Van Staeyen, Philip Masure, Paul Zegers en Stoffel
Verlackt. Wie fan is van Urban Trad, Laïs, Jean Bosco Safari of
Kapitein Winokio zal hen zeker kennen! De groene omgeving,
Vlaamse klassiekers en een fris drankje… De perfecte manier
om Vlaanderen Feest mee af te sluiten.




20 uur, Werf 44 (grote zaal),
Schoolstraat 44, Schilde

Zondag 10 juli
Familiedag met tal van activiteiten en optredens
Om 11 uur geeft de Koninklijke Harmonie Takjes Worden
Bomen een aperitiefconcert met de volledige harmonie in
Werf 44. Het aperitief wordt voorzien door brasserie W44.
Op zondagnamiddag van 13.30 tot 17 uur verhuizen de
festiviteiten naar ’t Parkske. Daar voorziet het lokaal bestuur
gratis snacks en drankjes aan de feestvierders. Op tijd
komen is de boodschap want de gratis eet- en drankbonnen
zijn beperkt! Ook voor wie wat later aansluit zijn er tal van
activiteiten. Zo treedt de TWB Streetband er op samen met
Dansclub 2000 en is er randanimatie en een springkasteel
voor de kinderen. Het theatergezelschap 'Alles Loopt Op
Rolletjes' zorgt voor nog meer gezelligheid met hun mobiele
speelkamer. Ze zorgen voor theater, vertellingen en muziek
voor de hele familie.

11 uur, Werf 44 (grote zaal),
Schoolstraat 44, Schilde
13.30 – 17 uur, ’t Parkske,
Eugeen Dierckxlaan 24, Schilde
15 – 17 uur, Park Schildehof (Oranjerie),
De Pont 45, Schilde

ZALIG ZOMEREN ALS NOOIT TEVOREN

Zaterdag 9 juli
Uitreiking ‘Parel der Voorkempen’

Van 15 tot 17 uur vinden er optredens plaats in het park
Schildehof. Ummagumma organiseert er een optreden van
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Carrousel zomeravonden

ZALIG ZOMEREN ALS NOOIT TEVOREN

Een draaimolen aan muziekstijlen
passeert de revue
Het wordt een heerlijke zomer met de gratis Carrousel zomeravonden in ’t Parkske (Turnhoutsebaan 204,
Schilde). Het enthousiaste team vrijwilligers achter Carrousel is klaar om alle inwoners maar liefst vier
dinsdagen in augustus te verrassen met fijne live muziek in open lucht. Alle gekende ingrediënten
zullen aanwezig zijn: de gezellige setting van ’t Parkske, live muziek op het podium, enthousiaste
vrijwilligers achter de toog en een foodtruck voor wie honger heeft. Vanaf 20 uur opent de toog en
is iedereen welkom.
Dinsdag 9 augustus
Carrousel dj’s 20 – 21 uur
Carrousel 2022 gaat meteen stevig van start. De Carrousel
huisdj's halen hun beste discotunes boven, jij haalt je dansbenen
boven. Zullen we dat afspreken?
Le Frique 21.30 – 23 uur
Het zestal van Le Frique katapulteert je naar de hoogdagen van
de disco en funk. In hun medleys hoor je onder meer Prince,
Stevie Wonder, The Jackson 5, Kool & The Gang, Earth, Wind &
Fire, Diana Ross en James Brown voorbijkomen. Noem Le Frique
geen gewone coverband. Stap in een sneltrein die je zonder
stoppen naar de jaren ‘70 en ‘80 voert. Zin in een feestje? Zet
9 augustus dan met stip in je agenda.

Dinsdag 16 augustus
Lisette 20.30 - 21.30 uur
Lisette ken je misschien nog van Carrousel 2021. Toch is
er op een jaar tijd veel veranderd. Zanger Simon deed aan
gezinsuitbreiding en de band kreeg versterking van een
drummer. Op Carrousel brengen ze een nieuwe reeks nummers
die door hen zelf worden omschreven als rustig, vaderlijk en
trainingsmateriaal voor je dansbenen. Wees aanwezig voor je
portie ‘peace and love’!
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Dinsdag 30 augustus
The Camel Joes 20 – 21 uur
Machtige meezingers, klinkende classics en razende rock-‘n-roll.
Klinkt dat als muziek in de oren of als de stomp in de maag die
je nodig hebt als afsluiter van een hete zomer? Dat is 100 %
waar The Camel Joes voor staan. Deze coverband gebrouwen
en gebotteld in Schilde en omstreken tapt moeiteloos grand cru
covers van vroeger en nu!

Dinsdag 23 augustus
Boenkeroep 20 - 21 uur
Vandaag is het coveravond! De vier muzikanten spelen
oerdegelijke klassiekers en eigenwijze recentere toppers.
Meezingen en luchtgitaar spelen is absoluut toegestaan met
muziek van onder andere The Scabs, The Cure, The Eagles, Dire
Straits, Guns 'n Roses, The Police, Golden Earring en Simple
Minds. Als dat geen feest wordt.

Band Marginal 21.30 – 23 uur
Alsof één coverband niet genoeg is, doen we er nog een schepje
bovenop. Band Marginal, dat is rock-‘n-roll as it was meant to be.
Verwacht van deze prettig gestoorde partyband een stevige
portie humor, een container foute outfits en een podiumact
om u tegen te zeggen. Wat zij brengen is extreem dansbaar,
meezingbaar en licht ontvlambaar. Regel maar alvast verlof voor
de dag nadien!



Cooking With Knopfler 21 – 23 uur
Bart Buls en David Piedfort zijn twee muzikanten die hun sporen
binnen de Belpop al lang verdiend hebben. Ze deelden het
podium reeds bij de Guy Swinnen Band, Piet Van den Heuvel,
Bulsjivism en Parallel Minds. De gedeelde liefde voor de muziek
van Mark Knopfler en Dire Straits is reeds jaren een rode draad
in het leven van deze twee heren. Met ‘Cooking with Knopfler’
treden ze nu definitief op de voorgrond en laten ze deze liefde
een avond de vrije loop. Begeleid door topmuzikanten nemen
ze je mee langs Knopflers sfeervolle grooves, rhythm & blues,
feeërieke ballades, vele ongekende parels en grote Dire Straits
hits! De ‘chicks for free’ kunnen ze niet beloven, maar de
‘money’ zal niet ‘for nothing’ zijn!

ZALIG ZOMEREN ALS NOOIT TEVOREN

Dinsdag 16 augustus
Jaguar Jaguar 22 – 23 uur
‘t Parkske wordt voor één avond een jungle met dromerige
synths en zweverige gitaren. Het verhaal van Jaguar Jaguar
begon in het zonnige Spanje waar melodieuze en meeslepende
nummers werden geschreven
met een speels karakter. Deze
elektronische pop band met
catchy vocals en groovy
drums kun je omschrijven
als ‘het Belgische Jungle’
en maakte furore als
voorprogramma van
Balthazar. Voor je het
weet sta je te feesten in
een dampende wildernis.

www.carrouselschilde.be of de facebookpagina van Carrousel Schilde
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GRATIS
TOEGANG

van 20 tot en met 23 augustus
Dorpshappening, koers en kermis
in Wezels dorpscentrum
Van zaterdag 20 tot en met dinsdag 23 augustus
Kermis op het Lodewijk De Vochtplein
Van zaterdag 20 tot en met maandag 22 augustus
Driedaagse Dorpshappening, Lodewijk De
Vochtplein
Doorlopend sfeer en gezelligheid in het centrum van
’s-Gravenwezel met onder meer een dorpsterras en diverse
activiteiten voor jong en oud.

GRATIS
TOEGANG

Zondag 22 augustus
Wielernamiddag, centrum ’s-Gravenwezel
15 uur: wielerwedstrijd Cycling Vlaanderen voor eliterenners
zonder contract 1.12B + beloften U23
Vertrek en aankomst: Kerkstraat
Omloop: Kerkstraat, Moerstraat, De Dreef van Zonnebos, Sint
Jobsteenweg, Kerkstraat

Maandag 23 augustus
Internationaal wielerspektakel achter Derny,
centrum ’s-Gravenwezel
Vanaf 16 uur: Voorprogramma ‘Kids achter Derny’
Vanaf 17 uur: Internationaal dernyspektatel voor dames,
eliterenners in verschillende reeksen en voor plaatselijke clubs

NIEUW
Dorpsparty op 20.08
Dorpsbrunch op 21.08
 Check regelmatig www.facebook.com/dcwezel voor
meer details over het activiteitenprogramma.

 Check regelmatig www.facebook.com/
kwacwezelsportief voor meer details over het
wielerprogramma.



Dorpshappening
Bart Lauryssen
 dorpscomite.sgravenwezel@telenet.be
 0496 18 03 88
 www.facebook.com/dcwezel

Wieleractiviteiten
Marc Vermeiren
 vermeiren.marc1@telenet.be
 0496 83 35 27
 www.dernycriterium.be
Kermis
dienst der werken
 03 380 14 83
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#eenhartvoorwezel
#pareldervoorkempen
#sgravenwezel

Parel der Voorkempen Oldtimerrit
zondag 28 augustus
Op zondag 28 augustus kun je voor de 11e maal auto’s van voor 1940
bewonderen. Iedereen is welkom op het Lodewijk De Vochtplein in
’s-Gravenwezel vanaf 9 uur. Om 10 uur start de oldtimerrit.
Rond 12.30 uur zijn de wagens terug.
Ze blijven nog op het plein staan tot 14 uur.

ZALIG ZOMEREN ALS NOOIT TEVOREN

Zelf deelnemen kan natuurlijk ook! Deelnemen
doe je liefst in aangepast kledij van toen.
Schrijf je in bij Annie en Corneel Godrie via:
 www.parel-der-voorkempen.be
 cornelius.godrie@telenet.be
 03 383 36 83 of 0469 13 70 37.

Sportief genieten in het groen

Yoga

Tai Chi & Qigong

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.

Alles draait om zachte staande bewegingen en de stroming van
je energie. Wat heb je nodig om je ademhaling en mindset in
balans te brengen? Hoe kun je je houding sterker maken? Hoe
laat je de energie stromen en jezelf weer stralen? De zachte
staande oefeningen zijn voor iedereen haalbaar en met een
gedreven passie weet Gracia ook jouw lichaam in beweging te
krijgen.

 elke zondagvoormiddag in juli en augustus van 10.30
tot 11.30 uur. Bij regenweer gaat de les niet door.
 grasveld Lodewijk De Vochtplein, Wijnegemsteenweg
(inrit naast nr. 18), Schilde (’s-Gravenwezel)
 www.schilde.be/inschrijven
 gratis
 handdoek of yogamatje

 donderdag 14 en 28 juli, 18 en 25 augustus
van 14 tot 15 uur
 Park Schildehof (op het platform aan de vijver),
De Pont 45, Schilde
 www.schilde.be/inschrijven
 gratis


www.schilde.be/inschrijven
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Programmeren, experimenteren en spelen
(8 tot 12 jaar)
Ook jij bent een wetenschapper! Een
week lang dompelen we je onder in de
wondere wereld van STEM: wetenschap,
technologie, ingenieurswetenschappen
en wiskunde. Je experimenteert, codeert
en speelt. Elke dag duik je in een ander
thema: de natuur, de wereld van robots,
licht en duister, elektriciteit en tijd, muziek
en feest. Na vijf dagen ben ook jij een
volleerd wetenschapper!

GLOEDNIEUW
KAMP

 maandag 4 tot vrijdag 8 juli van
9 tot 16 uur
Voor- of naopvang 8 tot 17 uur
 JoS, Eugeen Dierckxlaan 24,
Schilde
 lunchpakket, voldoende drank en
tussendoortje
 www.schilde.be/inschrijven

ZALIG ZOMEREN ALS NOOIT TEVOREN

Zin in nog een leuk kamp tijdens de zomervakantie?
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Inschrijven maar! We zetten de kampen met vrije plaatsen voor jou op
een rijtje!
Voor wie

Wanneer

Kostprijs

Waar

Avonturendag:
Skate & Wake (surfen)

10 - 16 jaar

vrijdag 1 juli
8 - 18 uur

30 euro

Bus vertrekt vanaf JoS
Schilde naar Surfersparadise.

Kleutersport-driedaagse

3 - 6 jaar

dinsdag 12 - donderdag 14 juli
9 - 16 uur

60 euro

3 - 6 jaar

Wakeboarden &
watersportdag

10 - 16 jaar

dinsdag 12 juli
8.30 - 17 uur

30 euro

Bus vertrekt vanaf JoS
Schilde.

Gevecht- en
omnisportkamp

7 - 14 jaar

maandag 18 - woensdag 20 juli
9 - 16 uur

60 euro

Sporthal Vennebos

Golf- en omnisportkamp

6 - 13 jaar

maandag 25 - vrijdag 29 juli
9 - 16 uur

90 euro

Turnzaal De Wingerd
Vrijdag: Rinkven Golfclub

Tenniskamp 1
i.s.m. TC Brabo

5 - 8 jaar

maandag 25 - vrijdag 29 juli
10 - 12 uur

35 euro

TC Brabo

Tenniskamp 2
i.s.m. TC Brabo

9 - 13 jaar

maandag 25 - vrijdag 29 juli
14 - 16 uur

35 euro

TC Brabo

Danskamp

9 - 14 jaar

maandag 25 - vrijdag 29 juli
9 - 16 uur

90 euro

Sporthal Vennebos

Avonturendag: BMX +
Archery Tag & bosspelen

10 - 14 jaar

dinsdag 16 augustus
9.15 - 15.30 uur

30 euro

JoS (met de fiets)

Avonturendag: Go 4 Kicks 8 - 16 jaar
targetshooting,
lasergame & vlottenrace

donderdag 18 augustus
9 - 16.30 uur

30 euro

Bus vertrekt aan JoS Schilde
naar Stafort (Stabroek).

Kleutersport-driedaagse

3 - 6 jaar

dinsdag 16 - donderdag 18 augustus
9 - 16 uur

60 euro

Sporthal Vennebos

Trampoline- en
tumblingkamp 1

6 - 9 jaar

dinsdag 16 - vrijdag 19 augustus
9 - 12 uur
Voor- en naopvang
8 - 13 uur

45 euro

Turnzaal De Wingerd

Trampoline- en
tumblingkamp 2

10 - 13 jaar

dinsdag 16 - vrijdag 19 augustus
13 - 16 uur
Voor- en naopvang
12.30 - 17 uur

45 euro

Turnzaal De Wingerd

Tips
VOOR UITSTAPJES
MET KINDEREN

Je tuin is tof, maar wist je dat je voor
speelplezier ook terecht kunt op de
buurtterreintjes? Je pagadders vinden er
avontuurlijke speelterreinen uit duurzame
materialen met een piratenboot en
reuzeschommels. Je vindt er ook grote
klimtorens en zandspeeltuinen. De
wilgenhutjes nodigen je deugniet dan
weer uit om zich in te verstoppen.
Heerlijk toch? Uitpuffen van al dat
spelen kan op één van de zitbanken of
picknickbanken, dus vergeet de drankjes
en vernaperingen niet. Plezier verzekerd!


www.schilde.be/
buurtspeelpleinen

SCHATTEN VAN VLIEG
Haal samen met je (groot)ouders,
vrienden of familie je speurneus boven en
ga op schattenjacht. Dit jaar is het thema
‘Ruik jij wat ik ruik?’. Bereid je dus maar
voor op lekkere (of juist niet ) geurtjes.
Vlieg heeft maar liefst vier schatten
verstopt. Hier kan jij schatten jagen:
• Hoofdbibliotheek, Brasschaatsebaan
30, Schilde
• Dodoenstuin, De Pont 45, Schilde
• Museum Albert Van Dyck,
Brasschaatsebaan 30, Schilde
• Werf 44, Schoolstraat 44, Schilde
Na elke geslaagde zoektocht wacht er
een kleine attentie op je in de schatkist.
Heeft je speurneus de vier schatten
gevonden? Dan krijg je nog een extra
verrassing. Alvast veel succes en plezier
op schattenjacht!

LEEN EENS EEN TUIN
Wat als je geen tuin hebt, maar wel snakt
naar grassprietjes tussen je tenen en
het gezoem van insecten en gekwetter
van vogels om je heen? Dan is er
‘Welcome to my garden’! Dit Belgische
idee toont tuinen waar je gratis mag
logeren. Mensen met een tuin kunnen
deze toevoegen aan de database. Waar
het oorspronkelijk de bedoeling was om
kampeerders een leuke bivakplaats aan
te bieden, is het initiatief tijdens en na
coronatijden erg populair om in eigen
land vakantie te houden.


www.welcometomygarden.be

SPANNEND MUSEUMSPEL
Je verbeelding houdt geen siësta deze
zomer, zeker niet als je deelneemt
aan het nieuwe museumspel met o.a.
creatieve doe-opdrachten voor kinderen
van 5 tot 10 jaar! Tover je eigen creatie
van een kunstwerk in het museum op
een krijtmuur. Of ga aan de slag met
vormen en kleuren op de magneetmuur.
Ben jij ook benieuwd waarom je op je
blote voeten over een pad moet lopen?
Kortom, een spel perfect voor kinderen
met fantasie. Reserveren kan vanaf 2 juli.

ZALIG ZOMEREN ALS NOOIT TEVOREN

5

AVONTUURLIJK SPELEN

FIETSFOTOZOEKTOCHT


www.schilde.be/museumspel
Wie zoekt, die vindt! De traditionele
fietsfotozoektocht van Toerisme
Voorkempen blijft verbazend veel
mensen uit alle hoeken van het land naar
onze gemeente lokken. De zorgvuldig
uitgestippelde 28 km lange route langs
rustige fietswegen én het feit dat iedere
inzender een prijs wint, staan garant
voor een leuk dagje uit in de Antwerpse
Voorkempen. De toeristische zoektocht
loopt langs ongekende pareltjes in
’s-Gravenwezel, Sint-Job-in-‘t-Goor en
Brecht.


www.toerismevoorkempen.be
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Uit in
Schilde

Spannende
avond- en
nachtdropping

ZALIG ZOMEREN ALS NOOIT TEVOREN

Spanning alom op vrijdag 19 en
zaterdag 20 augustus. 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 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
 3 euro per persoon

MA 4 T.E.M. VRIJ 8 JULI,
MA 1 T.E.M. VRIJ 5 AUG EN
MA 22 T.E.M. VRIJ 26 AUG
Kamp  Sportkamp atletiek
Moerstraat 55, Schilde (’s-Gravenwezel),
9.30 tot 16 uur
 Schilde Atletiek Club,
atletiekschilde@hotmail.com,
www.atletiekschilde.be

DI 5 JULI
Welzijn  Bloedinzameling in
Schilde
Werf 44, Schoolstraat 44, Schilde,
17.30 tot 20.30 uur
 www.rodekruis.be

WOE 13 JULI
Welzijn  Bloedinzameling in
‘s-Gravenwezel
Dorpshuis, Kerkstraat 24, Schilde
(’s-Gravenwezel), 18 tot 20.30 uur
 www.rodekruis.be

ZO 17 JULI
Natuur  Bezoek bloemen- en
insectentuin
Park Schildehof, De Pont 45, Schilde,
14.30 uur
 vmpa natuurgidsen Schilde,
0468 28 26 05

ZO 7 AUG
Natuur  Zomerwandeling in
’s-Gravenwezel
Moerstraat (parking kerkhof), Schilde
(’s-Gravenwezel), 14.30 uur
 vmpa natuurgidsen Schilde,
0468 28 26 05

WOE 17 AUG
Bezoek  Floriade 2022 in Almere
Samenkomst parking Carrefour,
Turnhoutsebaan 132, Schilde, 8 uur
 03 658 24 38,
neosschildesgravenwezel@gmail.com,
www.neosvzw.be/schilde

WOE 13 JULI
Natuur  Avondwandeling in het
Vrieselhof in Oelegem
Schildesteenweg 95, 2520 Ranst,
19.45 tot 22 uur
 0494 57 07 89,
pasar.schilde@gmail.com

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 dinsdag 19 juli voor
evenementen in september en
oktober)

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

Vormgeving en druk
Antilope De Bie Printing
Verantwoordelijke uitgever
Burgemeester Dirk Bauwens,
Amazonenlaan 9, 2970 Schilde

CONTACT

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

Lokaal Bestuur Schilde
Brasschaatsebaan 30
2970 Schilde
 03 380 16 00
 info@schilde.be
 www.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

Een afspraak maken kan via:
• het nummer 03 380 16 00
(alle gemeentelijke loketten)
• www.schilde.be/afspraak (enkel
voor dienst burgerzaken)
• het nummer 03 383 62 18
(sociale dienst)

Afspraak met één van de leden van het college?
www.schilde.be/schepencollege

Redactie
Dienst communicatie en onthaal
03 380 16 90
communicatie@schilde.be

2

4

Afspraak met de burgemeester?
03 380 16 21 of www.schilde.be/burgemeester

Een publicatie van lokaal bestuur Schilde,
Brasschaatsebaan 30, Schilde

3

informatieblad van september-oktober 2022
moeten digitaal toekomen op de dienst
communicatie, uiterlijk op dinsdag 19 juli 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.

Alle gemeentelijke diensten,
recyclagepark, bib en sociaal
huis sluiten op maandag 11 en
donderdag 21 juli en op maandag
15 augustus.
Openingsuren bibliotheek
Schilde
ma
16 - 20
di en do 9.30 - 11.30 16 - 20
woe
13 - 17
zat
14 - 17
‘s - Gravenwezel
di en do 10 - 12 16 - 20
zat
10 - 12

Huisartsen
0900 10 512
Tussen 19 en 7.30 uur

Apothekers
0903 99 000
www.apotheek.be

Tandartsen
0903 39 969
www.tandarts.be/wachtdienst

Sluitingsdatum inzendingen
Gegevens voor het gemeentelijk
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PRESENTEERT
CULTUREEL PROGRAMMA
NAJAAR 2022
30.09

Popconcert GET READY

08.10

Jeugdﬁlm Dragon Girl

16.10

Klassiek concert Sospiri Ardenti

28.10

Theatervoorstelling Gezin van Paemel
Theatercollectief SKaGen

01.11

Herfstconcert Duo Eolienne

05.11

Herfstconcert Lin Chin Cheng

18.11

Concert Filip Jordens, een ode aan
Jacques Brel

25.11

Theatervoorstelling Mouchette,
de remake Cie. Cecilia

7.12

Jeugdvoorstelling BOKS
Theater De Spiegel

10.12

Humoristische soloshow Jan Van Looveren

Tickets en info: www.werf44.be

