VRIJE TIJD
Maak het mee
NAJAAR

2022

KLAAR VOOR EEN GLOEDNIEUW VRIJETIJDSAANBOD?
We staan klaar om jou de volgende maanden een divers, spannend,
amusant, sportief en ontroerend programma aan te bieden! Maak nu al je
verlanglijstje op of boek meteen je ticket! Ons volledige aanbod vind je
ook terug op www.schilde.be of op www.werf44.be.
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Blijf op de hoogte
Check de meest actuele informatie steeds op onze website, Facebook,
Instagram of via onze tweewekelijkse digitale nieuwsbrief!


www.schilde.be
www.facebook.com/2970.Schilde
www.instagram.com/gemeenteschilde
www.schilde.be/nieuwsbrief

Voor tickets en inschrijvingen: www.schilde.be/inschrijven,
www.werf44.be of aan de kassa van het evenementenloket.
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RUIL JE GESPAARDE PUNTEN IN VOOR
LEUKE VOORDELEN
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Met een UiTPAS worden vrijetijdsactiviteiten nog
leuker, want je spaart punten die je kunt omruilen
tegen voordelen. Met de UiTPAS geniet je nog
meer van cultuur, sport en vrije tijd.
Je kunt je UiTPAS gebruiken bij allerlei
activiteiten in onze gemeente, maar ook in
Brasschaat, Brecht, Essen, Kalmthout, Schoten,
Stabroek en Wuustwezel. Denk maar aan een
zwembeurt, sportkamp, jeugdactiviteit, concert,
theatervoorstelling of een bezoekje aan de bib.
Wat is UiTPAS?
Jouw spaar- en voordelenkaart voor
vrijetijdsactiviteiten:
•
Spaar punten telkens wanneer je aan een
UiTPAS-activiteit deelneemt.
•
Ruil je punten voor interessante voordelen,
zoals een gratis ticket, kortingen of
andere cadeaus.
•
Ontvang al drie punten en nog heel wat
meer welkomstvoordelen als je een UiTPAS
aankoopt.
Waar koop ik een UiTPAS en wat kost het?
Je koopt een UiTPAS bij het evenementenloket in

Werf 44 (Schoolstraat 44, Schilde) en je betaalt
5 euro. Ben je jonger dan 18 jaar, dan betaal je
2 euro.
Kansentarief geldig in de volledige regio
Als je in één van de deelnemende gemeenten
woont en je hebt recht op een verhoogde
tegemoetkoming of je bent in schuldbemiddeling,
dan krijg je met je UiTPAS 80 % korting bij
deelname aan UiTPASactiviteiten. Je betaalt in dit
geval 1 euro voor je UiTPAS.
Waar kan ik terecht met mijn UiTPAS?
Punten sparen is heel eenvoudig: hou je kaart
tegen de spaarzuil of scan de QR-code met je
smartphone als je deelneemt aan een activiteit.
Een spaarzuil vind je bijvoorbeeld aan de
hoofdbib, Werf 44 en de dienst vrije tijd. Is er
geen spaarzuil aanwezig? Vraag het dan aan de
kassa- of onthaalmedewerker. Je kunt punten
sparen in de regio UiTPAS Van Polder tot Kempen,
maar ook in alle andere UiTPAS steden en regio’s!
	www.schilde.be/uitpas

- www.uitpas.be www.uitinvlaanderen.be
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OPENING CULTUREEL SEIZOEN
WERF 44
2022-2023
Muziek, theater, lezingen en films wisselen elkaar af in Werf 44, maar ook op andere
locaties in de gemeente. Alle voorstellingen zijn gelinkt aan de UiTPAS, de spaar- en
voordeelkaart voor vrijetijdsactiviteiten. Deelnemen aan het aanbod van Werf 44 wordt
dus beloond! Bestel je tickets bovendien eenvoudig dankzij het nieuwe en
klantvriendelijke ticketsysteem op www.werf44.be.

OPENING CULTUREEL SEIZOEN

Het seizoen opent op vrijdag 30 september met een grote brok pure nostalgie:
Get Ready! Na bijna 25 jaar is Vlaanderens grootste boyband terug met alle hits van
toen. ‘Diep (zo diep)’, ‘Marjolijn’ en ‘Laat’ zullen de herinneringen aan de jaren 90 bij
velen doen terugkeren. Ook voor wie toen nog niet geboren was, is Get Ready! zeker
een aanrader. De nineties zijn helemaal terug en dat zal Schilde geweten hebben.
Verder in het najaar is er de theaterklassieker ‘Het Gezin van Paemel’, opgefrist en
ten tonele gebracht door Theatercollectief SKaGeN met in alle rollen de voortreffelijke
Valentijn Dhaenens. Hoe hij erin slaagt om alle rollen op zich te nemen? Dat kunnen
we je niet verklappen.
Andere kleppers zijn het barokensemble Sospiri Ardenti, de voorstelling ‘Mouchette:
de remake’ van Arne Sierens, Filip Jordens met zijn verbazingwekkende vertolking
van Jacques Brel en Jan Van Looveren met zijn intieme en humoristische soloshow
‘Loslaten’.
In december komt theatergezelschap De Spiegel met de kleutervoorstelling ‘BOKS’ de
allerjongsten fascineren. En natuurlijk volgt er nog veel meer ... Haast je dus naar onze
website om je voorraad tickets voor het najaar aan te schaffen!
Tickets en info: www.werf44.be

seizoensopener
Get Ready! was in de jaren 90 dé Vlaamse boyband.
Hits als ‘Marjolijn’, ‘Diep (zo diep)’ en ‘Laat’ zijn
verankerd in ons collectieve geheugen. Deze
seizoensopener katapulteert ons zo terug naar de
nineties.
VRIJDAG 30 SEPTEMBER
	21 uur
 Werf 44 (grote zaal), Schoolstraat 44, Schilde
	www.werf44.be
	15 euro
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GET READY!
ALIVE!
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ENSEMBLE SOSPIRI
ARDENTI

HET GEZIN VAN
PAEMEL

klassiek concert op locatie

theatervoorstelling met
Valentijn Dhaenens

PODIUMAANBOD

Het ensemble Sospiri Ardenti specialiseert zich in
muziek van de late renaissance en de vroege barok.
Een periode waarin heel wat werd gediscussieerd
over de richtingen die muziek zou moeten uitgaan.
ZONDAG 16 OKTOBER
	14.30 tot 16 uur
	Sint-Catharinakerk, Kerkstraat 31, Schilde
(’s-Gravenwezel)
	www.werf44.be
	20 euro

Wirken moet ne mensch en ni lieglupe. Akkerdjie.
Herontdek deze parel uit de Vlaamse
theaterliteratuur en kijk naar het Vlaanderen van
vandaag. Waar nog steeds gewerkt, geïntegreerd
en geassimileerd moet worden. Waar klassen en
gemeenschappen nog altijd niet elkaars taal
spreken. Waar families uit elkaar worden gereten
en jong en oud, arm en rijk, met getrokken messen
tegenover elkaar staan. Het gezin van Paemel
wordt ten tonele gebracht door Theatercollectief
SKaGeN met in alle rollen de voortreffelijke
Valentijn Dhaenens.
VRIJDAG 28 OKTOBER
	20 uur
	Werf 44 (grote zaal), Schoolstraat 44, Schilde
	www.werf44.be
	20 euro

concert van wereldmuziek

klassiek concert op locatie

De Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelings
samenwerking (GROS) van Schilde bestaat 20 jaar
en om dat te vieren organiseren ze een concert van
wereldmuziek. Twee groepen maken er een unieke
avond van. ‘Wij’ brengt muziek uit de hele wereld
met Nederlands als voertaal en ‘Refa’ creëert met
muziek uit Syrië, Tibet, Iran, Afghanistan, Turkije en
België een origineel repertoire op het kruispunt van
verschillende tradities.

Harpiste Emma Wouters en saxofonist Kurt Bertels
vormen samen het Duo Eolienne. Twee
instrumenten met een totaal verschillende
geschiedenis en klankkleur klinken samen.
Kleppen en snaren, ronde en warme tonen van
een saxofoon en zachte, parelende resonanties
van een harp.

ZATERDAG 29 OKTOBER
	20 uur
	Werf 44 (grote zaal), Schoolstraat 44, Schilde
	www.grosschilde.be, gros@schilde.be
	20 euro, 15 euro (-18 jaar of 65-plussers en
houders van vrijetijdspas of UiTPAS)

DINSDAG 1 NOVEMBER
	20 uurg
	Sint-Guibertuskerk, Kerkplein, Schilde
	www.werf44.be
 gratis

VRIJETIJDSBROCHURE

DUO EOLIENNE
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20 JAAR GROS
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LIN CHIN CHENG
klassiek concert op locatie

PODIUMAANBOD

Chin Cheng staat bekend als de eerste student
marimba aan het gerenommeerde koninklijk
Conservatorium Antwerpen, waar hij zijn
masterdiploma behaalde met grootste
onderscheiding. Nadat hij derde werd op de
prestigieuze International Marimba Competition
Belgium kreeg hij ook internationale erkenning.
ZATERDAG 5 NOVEMBER
	20 uur
	Sint-Catharinakerk, Kerkstraat 31,
Schilde (’s-Gravenwezel)
	www.werf44.be
 gratis

LEZING
‘DIT IS EUROPA’
door Hendrik Vos
In zijn nieuwste boek ‘Dit is Europa’ legt professor
Hendrik Vos het verhaal van de Europese
samenwerking uit. Het traject van de Europese
eenmaking volgde geen vast patroon, maar was
een grillige lijn vol onverwachte kronkels. Er was
nooit een draaiboek of een breed gedragen plan en
toch ontstond stap voor stap de Europese Unie.
Tijdens deze lezing rijgt Hendrik Vos de geschiedenis
van de Europese Unie aaneen aan de hand van
grappige, ontroerende en verrassende anekdotes.
Wist je bijvoorbeeld dat de Europese grondwet ooit
in een braadkip belandde? En dat er een link is
tussen opblaaspoppen en de vrije markt?
woensdag 16 november
	20 uur
	Werf 44 (grote zaal), Schoolstraat 44, Schilde
	www.werf44.be
	gratis
	Deze lezing is onderdeel van Pop up Europa
Schilde. Ontdek het volledige programma
op pagina 35.

door Filip Jordens

theatervoorstelling met
Arne Sierens & Co

Filip Jordens brengt met zijn muzikanten een ode
aan de grootmeester van het Franse chanson:
Jacques Brel. Filip imiteert Brel niet, hij is hem
gewoon.
VRIJDAG 18 NOVEMBER
	20 uur
	Werf 44 (grote zaal), Schoolstraat 44, Schilde
	www.werf44.be
	20 euro

Mouchette en Arsène wankelen door de wereld.
Zij moet als 14-jarig meisje voor haar jonge zusje
zorgen en het huishouden van haar zieke moeder
organiseren. Hij is platzak, kwaad en verloren,
omdat zijn vrouw niets meer van zich heeft laten
horen. Wanneer het komt tot een ontmoeting
tussen beide, ontstaat ongewild een vreemde
samenhorigheid waaraan ze zich vastklampen.
VRIJDAG 25 NOVEMBER
	20 uur
	Werf 44 (grote zaal), Schoolstraat 44, Schilde
	www.werf44.be
	20 euro

VRIJETIJDSBROCHURE

MOUCHETTE:
DE REMAKE
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HOMMAGE À
JACQUES BREL
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BOKS

LOSLATEN

kleutervoorstelling
(2 tot 6 jaar)

soloshow door
Jan Van Looveren

Twee personen ontdekken dat ze vastzitten in een
kleine ruimte, een box. Er heerst verwarring, angst
en onwennigheid. En dan blijkt dat ze hier niet
alleen zijn, er bevindt zich ook nog iemand buiten
de box. Wie zou dat zijn? Wil deze persoon ook naar
binnen? Ze gaan de confrontatie met elkaar aan en
groeien naar elkaar toe met de nodige spanningen,
botsingen, strelingen en emoties. Ongemakkelijk
gewoel ontaardt in gelach en aanstekelijk plezier.
BOKS is een productie van Theater De Spiegel.

Hebben we controle over ons eigen leven? Willen
we vasthouden aan zekerheden, omdat we dat
geleerd hebben? Is alles toeval of hebben we zelf
onze eigen toekomst in handen? Al deze vragen
geven Jan angsten, die hem dwingen de dingen te
controleren. Maar is het niet beter om de dingen los
te laten en te zien wat er dan op je pad komt?

WOENSDAG 7 DECEMBER
	van 14 tot 14.40 uur en van 16 tot 16.40 uur
	Werf 44 (kleine zaal), Schoolstraat 44, Schilde
	www.werf44.be
	5 euro

ZATERDAG 10 DECEMBER
	20 uur
	Werf 44 (grote zaal), Schoolstraat 44, Schilde
	www.werf44.be
	15 euro

OP HET PROGAMMA IN 2023
Koop nu al je tickets!

Op school is Abeltje niet langer welkom. Hij vindt een
baantje als liftjongen in het warenhuis, maar wanneer
hij op het verboden ‘groene knopje’ drukt, vliegt de
lift dwars door het dak van het warenhuis en zet koers
richting New York. Van daaruit vliegt Abeltje met zijn
passagiers naar Perugona, waar net de revolutie is
uitgebroken. Een Nederlandse klassieker vol absurde
fantasie en de eerste uit een reeks succesfilms naar het
werk van Annie M.G. Schmidt.

ZATERDAG 28 JANUARI

Solovoorstelling ‘Zwartzak’ door
Wim Claeys
Verteller, muzikant en cabaretier Wim Claeys graaft
in zijn eigen verleden en doet een coming out.
Opgegroeid als zoon van een oostfronter en als kind
gekneed door het militante Vlaams nationalisme, blikt
de veertiger met weerzin, loutering en mildheid terug
op zijn jeugd.

WOENSDAG 15 FEBRUARI

Jeugdvoorstelling Quinnie en Quinn
(vanaf 6 jaar) – Dimitri Leue
Quinnie & Quinn ontsnappen aan hun grote leider en
hun wereld vol regels. Ze komen terecht in een wereld
van angsten en onzekerheid. Het is een zoektocht
naar vrijheid. Langs verlaten steden, watervallen en
ontploffende paddenstoelen. Niets lijkt wat het is, of
lijkt dat alleen maar zo en is alles exact wat het lijkt?
Steeds weer kruisen nieuwe uitdagingen hun pad.

uur
44
(kleine zaal),
Schoolstraat 44,
Schilde
	www.werf44.be
	3 euro
	Werf

	20

uur
44
(grote zaal),
Schoolstraat 44,
Schilde
	www.werf44.be
	15 euro
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Jeugdfilm ‘Abeltje’ (vanaf 6 jaar)

	15
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	Werf

	15

uur
44
(grote zaal),
Schoolstraat 44,
Schilde
	www.werf44.be
	5 euro
	Werf
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ZATERDAG 7 JANUARI

VRIJDAG 17 FEBRUARI

Concert HURORAM! Het beste van
Hugo Matthysen
Wie ‘Hugo Matthysen’ en ‘muziek’ in één zin
uitspreekt, denkt waarschijnlijk vooral aan de Clement
Peerens Explosition. Maar bij HURORAM! zal geen half
woord Antwerps te horen zijn. De muziek van CPeX
blijft even op de plank en het gaat er, zo belooft het
trio, iets beschaafder aan toe. Maar vergis je niet, de
kenmerkende droog-absurdistische humor van Hugo
en co weerklinkt nog steeds in hits als 'Tony, de zieke
pony’, ‘Jij bent mijn dwergkonijn’ en ‘Sabrina’.

ZATERDAG 25 FEBRUARI

Jeugdtheater ONVRIJETIJDSBROCHURE

Twee dansers onderzoeken het onomkeerbare. Samen
ontmantelen ze het zichtbare naar het onzichtbare.
In een opeenvolging van bewegingspatronen ontstaat
het onmogelijke. ON- is een inclusieve dansvoorstelling
waarin lichaamsdelen geen begin of einde meer
kennen.

	20

uur
44
(grote zaal),
Schoolstraat 44,
Schilde
	www.werf44.be
	20 euro
	Werf

	15

uur
44
(grote zaal),
Schoolstraat 44,
Schilde
	www.werf44.be
	5 euro
	Werf
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ZATERDAG 4 MAART

Lupa GangGang is een band die opteert voor een
balans tussen instrumentaal en vocaal, tussen
improvisatie en uitgeschreven muziek. Dansende beren
schreef: “Alles lijkt net niet te kloppen, alsof het een
soundtrack is van struikelen, vallen en weer opstaan.”

uur
44
(kleine zaal),
Schoolstraat 44,
Schilde
	www.werf44.be
	15 euro

ZATERDAG 1 APRIL

	15

Lupa GangGang Quartet

Jeugdfilm ‘Mijn Vader is een
Saucisse’
Zoë is beste maatjes met haar vader. Wanneer papa
besluit om zijn baan als bankier op te geven en acteur
te worden, zit het er thuis bovenarms op. Enkel Zoë
blijft geloven in papa’s droom. Misschien kan hij echt
een groot acteur worden en kan zij hem daarbij helpen,
al blijft zijn rol voorlopig beperkt tot het rondlopen in
een idioot kostuum.

	20

	Werf

uur
	Werf 44
(kleine zaal),
Schoolstraat 44,
Schilde
	www.werf44.be
	3 euro

Theatervoorstelling ‘Achteraf niet
komen huilen’
Robrecht Van den Thoren gooit zijn liefdesleven op de
planken. Hoe verandert het leven wanneer de liefde
verandert? Een hele tijd na zijn scheiding zocht hij
opnieuw de liefde op, maar die zoektocht verliep niet
over een leien dakje. ‘Achteraf niet komen huilen’
vormt het ontroerende, hilarische relaas van een
afscheid en zoektocht naar liefde.

WOENSDAG 10 MEI

Jeugdvoorstelling
‘Kom hier’ (vanaf 6 jaar)
‘Kom Hier’ is een ode aan de fantasie. In drie pogingen
om een waardevolle connectie te herstellen volgen
we via objecten, figuren, licht, schaduw en geluid een
personage doorheen imaginaire werelden, die toch
refereren aan de wereld waarin wij allen vandaag de
dag leven.

	20

uur
44
(grote zaal),
Schoolstraat 44,
Schilde
	www.werf44.be
	15 euro
	Werf

	15

uur
44
(grote zaal),
Schoolstraat 44,
Schilde
	www.werf44.be
	5 euro
	Werf
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VRIJDAG 21 APRIL

ZATERDAG 13 MEI

Concert ‘Remy Van Kesteren and
the Analogue Robot Orchestra’
Echte mannen spelen harp, luidt het licht provocerende
credo van harpist Remy van Kesteren. Het palmares van
de jonge musicus is nu al indrukwekkend, net zoals zijn
passie om het imago van zijn instrument op te vijzelen.

	20

uur
44
(kleine zaal),
Schoolstraat 44,
Schilde
	www.werf44.be
	15 euro
	Werf

VRIJDAG 23 JUNI

	21

Concert ‘Nachtkerk’

	Sint-

Tijdens de langste maand van het jaar wordt de kerk
’s avonds opengesteld voor het publiek om er te
genieten van klassieke muziek, geluidskunst en literaire
voordrachten. Terwijl de zon ondergaat, worden de
kaarsen aangestoken en kan iedereen wegzakken om
te genieten van muziek en poëzie.

Catharinakerk,
Kerkstraat 31,
Schilde
(’s-Gravenwezel)
	www.werf44.be
	20 euro

uur
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EVENEMENTEN
EN EXPO
WEZEL CULINAIR
2022
VRIJETIJDSBROCHURE
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de culinaire hotspot van de
Voorkempen

EVENEMENTEN EN EXPO

Sinds 2010 staat september in ’s-Gravenwezel niet
alleen meer voor het begin van een nieuw schooljaar,
maar ook voor een sfeervol en gezellig orgelpunt van
de zomer. Na een succesvolle start op de nieuwe
locatie aan De Kaak, komt Wezel Culinair dit jaar terug
met een vernieuwde opstelling ‘The Magical Edition’.
Een afspraak voor duizenden culinaire liefhebbers
waarbij we opnieuw verschillende smaken en nieuwe
trends voorschotelen. Dit in combinatie met een
sfeervolle aankleding, leuke bars en geweldige
lifestyle maakt Wezel Culinair tot een jaarlijks
hoogtepunt op het einde van de zomer.
Schrijf je nu al in via www.wezelculinair.be
voor een exclusieve/culinaire avond op donderdag
1 september onder leiding van topchef Roger van
Damme.
DONDERDAG 1 SEPTEMBER
	van 18 tot 23 uur
(culinaire avond Roger van Damme)
VRIJDAG 2 SEPTEMBER
	van 18 tot 1 uur (opening)
ZATERDAG 3 SEPTEMBER
	van 16 tot 1 uur
ZONDAG 4 SEPTEMBER VAN 12 TOT 22 UUR
	12 tot 22 uur
	festivalweide De Kaak, Schilde
(’s-Gravenwezel)
	www.wezelculinair.be
	6 euro

OPEN MONUMENTENDAG
ontdek de rijke geschiedenis van de
‘Witte Kerk’ in Schilde-Bergen

ZONDAG 11 SEPTEMBER 2022
	Tentoonstelling: 10 tot 18 uur
	Lezing: 20 uur
	Kerk Schilde-Bergen,
Pater Nuyenslaan 70, Schilde
	Gratis
	03 380 16 37,
cultuur@schilde.be

SCHILDE VIERT FAIRTRADETITEL
dompel je onder in de wereld van fair trade
op zaterdag 8 oktober

Schilde is FairTradeGemeente en dat vieren we uitbundig met een feestelijke receptie, verschillende (quiz)
standjes met leuke prijzen, (h)eerlijke wijnproeverijen en kookworkshops. Maak bovendien kennis met de
duurzame Helden van Schilde en met de nieuwe Held van 2022. En de kids? Die kunnen zich uitleven op het
springkasteel of zich vermaken met leuke spelletjes!
Benieuwd naar nog meer fair trade in onze gemeente? Of naar wat je zelf kunt doen?
Kijk dan op pagina 22 en 23 in 2970 info.
OP HET PROGRAMMA

PRAKTISCH

Springkasteel

Wanneer: van 13 tot 16.30 uur
Plaats: Werf 44 (parking), Schoolstraat 44, Schilde

Workshops duurzaam koken

Wanneer: 1e workshop van 13 tot 14 uur
Wanneer: 2e workshop van 15.30 tot 16.30 uur
Plaats: Werf 44 (keuken), Schoolstraat 44, Schilde
Inschrijven: www.schilde.be/inschrijven

Spelletjes en standen

Wanneer: van 13 tot 14 uur
Plaats: Werf 44 (foyer), Schoolstraat 44, Schilde

Officiële huldiging met pers
en receptie

Wanneer: vanaf 14 uur
Plaats: Werf 44 (grote zaal), Schoolstraat 44, Schilde

VRIJETIJDSBROCHURE

Tentoonstelling
Je leert meer over het bouwkundig erfgoed en de
historiek van de kerk en de wijk errond met zijn
typische villa’s met strooien daken. In de tentoonstelling
komen onder andere aan bod: foto’s over de opbouw
en inrichting van de eerste kerk met rieten dak,
informatie over de architect, de brand in 1970 die kerk
en pastorie verwoestte, het nieuwe kerkgebouw …

Lezing
Naast de
tentoonstelling houdt
Heemkundige Kring
Scilla een lezing over
©Felix Rabou
het verhaal van de kerk,
de ontwikkelingen van de wijk rond de kerk, de
verkavelingen, het grote buurtleven van vroeger, de
typerende kermissen van de wijk, het jaarlijks
vuurwerk ...
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Op zondag 11 september 2022 is het Open
Monumentendag. Naar aanleiding hiervan
organiseren we een tentoonstelling en lezing over
de kerk van de parochie Onze-Lieve-Vrouw-tenHemel-Opgenomen in Schilde-Bergen, beter
bekend als de ‘Witte Kerk’. Lokaal bestuur Schilde
kocht deze site en zal er in de toekomst een
herbestemming aan geven. De tentoonstelling en
de lezing zijn een sluitstuk voor de parochie en de
kerk en de aanzet voor een nieuw begin van de
herbestemming van de kerk.
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LOOP MEE TIJDENS
DE VLAAMSE
VELDLOOPWEEK
scholenveldloop

EVENEMENTEN EN EXPO

Leerlingen van de lagere school en de eerste graad
zullen tijdens de scholenveldloop het beste van
zichzelf geven. We starten om 14 uur met de
meisjes van het eerste leerjaar en eindigen rond
16 uur met de jongens van het zesde leerjaar en
eerste middelbaar. Vraag meer informatie aan de
turnleerkracht.
De scholen met het grootst aantal deelnemende
leerlingen en de meeste podiumplaatsen gaan naar
huis met een bijzondere trofee. Zin om ook mee
door gras, zand, modder en plassen te rennen?
Toeschouwers zijn van harte welkom!
Een samenwerking van lokaal bestuur Schilde en
Schilde Atletiek Club (SAC), op initiatief van Stichting
Vlaamse Schoolsport en Sport Vlaanderen.
WOENSDAG 28 SEPTEMBER
	14 tot 17 uur
	Sportpunt de Caters – looppiste, Moerstraat 48,
Schilde (’s-Gravenwezel)
	Vooraf inschrijven via de school
	03 380 07 40, sport@schilde.be

DAG VAN DE
JEUGDBEWEGING
ontbijt gratis met je
vrienden in ’t Parkske
Op 21 oktober kleuren we heel Schilde opnieuw
met onze jeugdbewegingshemden, T-shirts en
sjaaltjes, want we vieren de Dag van de
Jeugdbeweging. We bieden opnieuw het
traditionele ontbijtbuffet aan in ‘t Parkske! Want wat
is er nu leuker dan met spek en eieren de dag te
beginnen? Kom gerust samen met jouw vrienden
langs in uniform, want dat is zoveel leuker dan in je
gewone kledij. Uiteraard is er ook dit jaar weer de
gekende opnaaibadge. Maar hoe deze er zal uitzien ?
Dat moet je op de dag zelf ontdekken!
VRIJDAG 21 OKTOBER
	6 tot 8 uur
	’t Parkske, Eugeen Dierckxlaan 24, Schilde
	03 380 07 44, jeugd@schilde.be

van midden november
tot begin januari

in samenwerking met de
gemeentelijke seniorenraad

Kom en beleef de magie met het hele gezin vanaf
18 november 2022 tot en met 8 januari 2023.
Winterdorp Schilde bouwt opnieuw zijn tenten en
chalets op en tovert onze gemeente om tot een
magische en sfeervolle trekpleister voor jong en
oud. Naast de gezellige kerstchalets waar je geniet
van een hapje en een drankje, kun je ook schaatsen
op de overdekte ijsbaan met echt ijs. Of toch een
poging doen althans …  

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

Na de vorige editie, waarbij heel wat randanimatie
noodgedwongen werd afgezegd, kijken we dit jaar
weer uit naar allerlei leuke activiteiten op het
winterdorp. Deze extra animatie zorgt steevast voor
magie bij onze jongste bezoekers.
VAN 18 NOVEMBER 2022
TOT EN MET 8 JANUARI 2023
	’t Parkske, centrum Schilde
	www.winterdorpschilde.be

DINSDAG 29 EN WOENSDAG 30 NOVEMBER
	13 uur
	Werf 44, Schoolstraat 44, Schilde
DONDERDAG 1 DECEMBER
	13 uur
	Dorpshuis, Kerkstraat 24, Schilde
(’s-Gravenwezel)
	03 380 07 47, senioren@schilde.be
	13 euro voor inwoners
16 voor niet-inwoners

VRIJETIJDSBROCHURE

SINTERKLAASFEEST
SENIOREN

17
EVENEMENTEN EN EXPO

WINTERDORP
IN ‘T PARKSKE

SENIORENWEEK

SHOWNAMIDDAG
Lach Carrousel
Tijdens de seniorenweek
mag het iets meer zijn.
Lach Carrousel
verwent je met
hilarische sketches
en leuke bekende
meezingers.
Gegarandeerd een
gezellige namiddag.

VRIJETIJDSBROCHURE

MAANDAG 21 NOVEMBER
	14 uur
	Sint-Lodewijk (cafetaria), Kerkstraat 61,
Schilde (’s-Gravenwezel)
	03 380 07 47, senioren@schilde.be

18
SENIORENWEEK

SCHILDE SWINGT
met Dj Swa Eelen
en duo Enjoy
Kom genieten van een
dansje op mooie
muziek. Hier horen
uiteraard ook een
leuke babbel, een
stukje taart en een
kopje koffie bij. Wil je
andere senioren uit je
buurt leren kennen? Kom
dan zeker naar deze
dansnamiddag. Ken je iemand die ook zin heeft in
een gezellige namiddag? Breng hem of haar dan
zeker mee! Ambiance verzekerd!
DINSDAG 22 NOVEMBER
	13 uur
	Werf 44 (grote zaal), Schoolstraat 44, Schilde
	03 380 07 47, senioren@schilde.be
	4 euro

SHOWNAMIDDAG

tijdens de seniorenweek

De Lachende Banaan

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

De Lachende Banaan is een nieuw amusant en
dolkomisch optreden met gezonde humor, sketches
mét het publiek, bekende meezingers en pittige
liedjes.
VRIJDAG 25 NOVEMBER
	14 uur
	Molenerf, Molenstraat 70, Schilde
	03 380 07 47, senioren@schilde.be

19

TUSSEN ZUSSEN
toneel met
Marleen Merckx en
Anne-Mieke Ruyten
Isabel bezoekt haar zus Linda. De zussen zijn totaal
verschillend. Linda is moeder van drie kinderen en
gelukkig getrouwd met een tandarts. Isabel is een
talentvolle kunstenares met een voorkeur voor
foute mannen. Het duurt niet lang of ze hervallen
in hun kinderachtige typische zussengekibbel waar
verleden en heden cruciaal blijken te zijn. Blijven
ze steken in het verleden of zijn ze in staat hun
leven een andere wending te geven?
DONDERDAG 24 NOVEMBER
	14 uur
	Werf 44 (grote zaal), Schoolstraat 44, Schilde
	www.werf44.be
	10 euro

SENIORENWEEK

WOENSDAG 23 NOVEMBER
	9 uur
	Molenerf, Molenstraat 70, Schilde
	03 380 07 47, senioren@schilde.be
	9 euro
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SAMEN ONTBIJTEN

FILM
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MADRES
PARALELAS
Cinéma Sonja

FILM

Spanjes meest invloedrijke regisseur Almodóvar
brengt met Madres Paralelas een verrassend,
politiek getint melodrama over twee alleenstaande
vrouwen die ongepland zwanger zijn. Janis
(Penélope Cruz) is een professionele fotograaf,
die zwanger raakt van een getrouwde antropoloog.
In het ziekenhuis ontmoet ze de veel jongere Ana
(Milena Smit). Terwijl Janis het verleden van haar
familie een gezicht probeert te geven, vecht Ana
juist om los te komen van de hare. De vrouwen
bevallen beiden van een meisje. De weinige
woorden die ze met elkaar wisselen, vormen de
basis voor een sterke band. Maar een schokkende
ontdekking, die verweven is met het trauma van de
Spaanse burgeroorlog, zal hun vriendschap zwaar
op de proef stellen.
MAANDAG 5 SEPTEMBER
	20 uur
	Werf 44 (kleine zaal), Schoolstraat 44, Schilde
	www.werf44.be
	3 euro

Cinéma Sonja

jeugdfilm 6+

De film ‘Parasite’ haalde al een resem aan
belangrijke prijzen binnen, waaronder de Gouden
Palm in Cannes en de publieksprijs op het
Internationaal Filmfestival van Rotterdam. Begin dit
jaar werden daar ook nog zes Oscars aan
toegevoegd, waaronder die voor beste film.

In een klein Noors stadje maakt iedereen zich klaar
om Kerstmis te vieren. Iedereen … behalve de
11-jarige Sara. Zoals een onzichtbare ninja houdt ze
zich schuil voor de politie en sluipt ze binnen in
leegstaande huizen, op zoek naar voedsel en
onderdak. Nooit gezien worden, nooit
meegenomen worden, nooit iemand leren kennen.
Tot er op een dag een groot beest vanuit de lucht
neerstort in het huis waar ze zich verborgen heeft.
Sara kan haar ogen niet geloven: de schichtige
indringer blijkt een draak te zijn.

Het lot van twee families, uit de hoogste en de
laagste sociale klasse, wordt onlosmakelijk
verbonden wanneer Ki-Woo, een jonge kerel zonder
toekomstperspectieven, ontdekt dat het net iets té
gemakkelijk is om zich voor te doen als
geregistreerde Engelse leraar. Hij komt zo terecht bij
een rijke familie en stuk voor stuk groeit het idee
om elk lid van zijn familie te laten infiltreren. De top
van de geldberg zal door zwaar en intensief sociaal
klimmen gehaald moeten worden en zal bovendien
enkel bereikt worden wanneer elk familielid met
uiterste voorzichtigheid tewerk gaat. Met meerdere
slagen en stoten zal er gevochten worden, met een
erg bitter einde als gevolg. Regisseur Bong Joon-Ho
schrijft met ‘Parasite’ een eerlijke, maar met
heerlijke humor doorspekte, geschiedenis van de
klassenstrijd en ongelijkheid in Zuid-Korea.
MAANDAG 3 OKTOBER
	20 uur
	Werf 44 (kleine zaal), Schoolstraat 44, Schilde
	www.werf44.be
	3 euro

ZATERDAG 8 OKTOBER
	14 uur
	Werf 44 (kleine zaal), Schoolstraat 44, Schilde
	www.werf44.be
	3 euro
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DRAGON GIRL
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FILM

PARASITE
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FLEE
Cinéma Sonja

FILM

Documentairemaker Jonas Poher Rasmussen en
Amin kennen elkaar al vanaf hun vijftiende. Maar
van Amins verleden wist Poher weinig, behalve dat
zijn vriend al vroeg wist dat hij op mannen valt. De
rest houdt Amin jarenlang voor zichzelf. Totdat de
Deen met Afghaanse roots besluit zijn levensverhaal
te vertellen. Poher interviewt Amin zo’n twintig keer
gedurende vier jaar. Tijdens deze gesprekken gaat
Amin op verzoek van zijn vriend op een bank
liggen, met zijn ogen dicht. In detail vertelt hij hoe
hij in de jaren negentig met zijn familie Kaboel
ontvluchtte en na een hoop omzwervingen
zielsalleen terechtkwam in Denemarken. Deze
gesprekken vormen de basis van Flee, een film die
inzicht geeft hoe uniek elk vluchtelingenverhaal is.
MAANDAG 21 NOVEMBER
	20 uur
	Werf 44 (kleine zaal), Schoolstraat 44, Schilde
	www.werf44.be
	Gratis
	Deze film is onderdeel van Pop up Europa
Schilde. Lees meer op pagina 35.

COLD CASE
HAMMARSKJÖLD
Cinéma Sonja
In de nacht van 17 september 1961 stort het vliegtuig
van VN-secretaris-generaal Dag Hammarskjöld onder
verdachte omstandigheden neer in de Congolese
provincie Katanga. Dag Hammarskjöld was een
voorvechter van de onafhankelijkheid van Congo en
had zich daardoor weinig populair gemaakt bij de
Westerse grootmachten op het Afrikaanse continent.
De mysterieuze crash werd nooit helemaal uitgeklaard.
Zou Hammarskjöld vermoord zijn door machtige
politieke tegenstanders? Samen met de Zweedse
privédetective Göran Bjorkdahl trekt regisseur Mads
Brügger de Afrikaanse brousse in op zoek naar
antwoorden. Wat begint als de ontrafeling van een
moordcomplot mondt langzaam uit in een ware thriller
waarbij je van de ene verbazing in de andere valt.
MAANDAG 5 DECEMBER
	20 uur
	Werf 44 (kleine zaal), Schoolstraat 44, Schilde
	www.werf44.be
	Gratis
	Deze film is onderdeel van Pop up Europa
Schilde. Lees meer op pagina 35.

lessenreeks volwassenen
Curve bowls is een variant van de bowlssporten.
Je speelt het indoor op een groene mat, met daarop
in het midden een blok, waarrond gebold moet
worden om zo dicht mogelijk bij de ‘jack’ te
eindigen. Het zwaartepunt van die bollen ligt niet
in het midden, maar opzij waardoor de baan van
de bol geen rechte lijn meer is, maar een curve.
Een erg leuke recreatieve sport voor iedereen!
Tijdens de les is steeds een begeleider aanwezig
om je tips en uitleg te geven.
MAANDAGNAMIDDAG
5, 12, 19, 26 september
3, 10, 17, 24, 31 oktober
7, 14, 21, 28 november
5, 12, 19, 26 december
	van 14 tot 16 uur
	Dorpshuis, Kerkstraat 24, Schilde
(’s-Gravenwezel)
	www.schilde.be/inschrijven
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CURVE BOWLS
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SPORT
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RECREATIEF
BADMINTON

FIT-O-METER 55+

lessenreeks voor jongeren
en volwassenen

LESSENREEKSEN SPORT

Voor jongeren van 8 tot 11 jaar
en van 12 tot 15 jaar
Beweeg je graag en zoek je een leuke afwisseling?
Wil je alle kneepjes van badminton leren? Kom dan
met andere jongeren je uitleven op
woensdagmiddag.
Voor volwassenen
Ook badminton voor volwassenen is een succes.
Wil je graag bewegen op een ontspannende, leuke
manier? Dan is deze lessenreeks echt iets voor jou.
WOENSDAGNAMIDDAG
14, 21, 28 september
5, 12, 19, 26 oktober
9, 16, 23, 30 november
7, 14, 21 december
	sporthal Vennebos, Hoevedreef 5, Schilde
prijs lessenreeks
Jongeren 8-15 jaar

14 tot 15 uur

42 euro

Volwassenen

15 tot 16.30 uur

42 euro

geniet van alle
fitnessvoordelen middenin
de natuur
Of je nu een beginneling of gevorderde fitnesser
bent, de fit-o-meter houdt je in beweging. Dit 1100
meter lange parcours telt 18 oefeningen. Onder
deskundige begeleiding breng en hou je samen met
leeftijdsgenoten je conditie op peil.
VRIJDAGNAMIDDAG
16, 23, 30 september
7, 14, 21, 28 oktober
18, 25 november
2, 9, 16, 23 december
	verzamelen om 15 uur aan sportpunt
	Schildehof – Bellevue (hoofdingang park),
Schilde
	www.schilde.be/inschrijven

START TO
MOUNTAINBIKE

lessenreeks voor kinderen
van 3 tot 8 jaar
Multimove is de perfecte basis voor een gezond en
sportief leven voor je kind. Samen met hun
vriendjes krijgen ze al spelenderwijs de
belangrijkste bewegingsvaardigheden zoals
springen, zwaaien, dribbelen, glijden, werpen,
roteren … onder de knie. Jonge kinderen hebben
die nodig om hun motorische ontwikkeling te
bevorderen.
Iedereen is welkom! Neem contact op met de
vrijetijdsdiensten als je kind extra aandacht nodig
heeft.
ZONDAGVOORMIDDAG
18, 25 september
2, 9, 16, 23, 30 oktober
13, 27 november
4, 11, 18 december
 sporthal Vennebos, Hoevedreef 5, Schilde
	www.schilde.be/inschrijven
prijs lessenreeks
3 - 4 jarigen

9 tot 10 uur

36 euro

5 - 8 jarigen

10 tot 11 uur

36 euro

Start to mountainbike 2.0
Deze lessenreeks is het vervolg op Start to
mountainbike 1.0. De meer ervaren mountainbikers
kunnen hun technische vaardigheden verbeteren
tijdens deze vijfdelige lessenreeks. Je oefent de
moeilijkere technische aspecten zoals bunny hop en
surplace. Ervaring is vereist.
ZONDAGVOORMIDDAG
Start to mountainbike 1.0
	9 tot 11 uur
25 september / 2, 9, 16 en 23 oktober
Start to mountainbike 2.0
	9 tot 11 uur
13, 20, 27 november / 4, 11 december
	dienst vrije tijd en welzijn,
Eugeen Dierckxlaan 24, Schilde
	www.schilde.be/inschrijven
prijs lessenreeks
Eigen mountainbike en helm

20 euro

Met huur mountainbike en helm

60 euro
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MULTIMOVE

Start to mountainbike 1.0
Nog nooit gaan mountainbiken? Dan is deze
lessenreeks iets voor jou. Tijdens vijf opeenvolgende
weken proef je van de mountainbikesport. De
begeleiders leren je de basistechnieken zoals
klimmen, dalen, bochten nemen, remmen … maar
ook een aantal technische aspecten zoals positie op
de fiets, de banden en het
basisonderhoud van de
mountainbike komen
aan bod. Je ontdekt
leuke onverharde
paadjes en geniet
van fietsen in de
natuur. Ook
avontuurlijke
toertochten
ontbreken niet.
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lessenreeksen voor
starters en gevorderden
(vanaf 16 jaar)

KALENDER
najaar 2022
Datum

Activiteit

Thema

Pagina

1 september

Start Maand van de Sportclub

sport

28

2 september

Start Wezel Culinair

evenement

14

5 september

Huifkartocht senioren

activiteit

40

5 september

Start lessenreeks curve bowls

sport

23

5 september

Film 'Madres Paralelas'

film

20

6 september

Creabib 'Kralen van papier'

bibliotheek

29

11 september

Open Monumentendag 2022

evenement

15

12 september

Huifkartocht senioren

activiteit

40

13 september

Leeskring

bibliotheek

30

14 september

Start lessenreeks badminton

sport

24

14 september

Muziek maken met baby's

activiteit

41

15 september

Start Heerlijk Vinnig 55+

sport

49

16 september

Start lessenreeks Fit-o-meter 55+

sport

24

18 september

Start lessenreeks Multimove

sport

25

22 september

Lezing 'Een gezonde relatie als ouder'

lezing

41

23 september

Start driedaagse Mens en Dementie

activiteit

42

25 september

Start lessenreeks Start to mountainbike

sport

25

28 september

Vlaamse Veldloopweek

evenement

16

28 september

Sprookjesplein

bibliotheek

30

29 september

Infosessie 'Digitaal bankieren, betalen & veiligheid'

activiteit

42

30 september

Get Ready! Alive!

podium

5

1 oktober

Verwendag en boekenfeest

bibliotheek

31

3 oktober

Film 'Parasite'

film

21

4 oktober

Creabib 'Schriften en kaarten maken'

bibliotheek

31

5 oktober

Start 'De Leesjury'

bibliotheek

34

5 oktober

EHBO voor jonge kinderen

activiteit

43

5 oktober

Tweedehandsbeurs voor kinderspullen

activiteit

47

7 oktober

Toneelvoorstelling 'Moeder is een noodzakelijk kwaad'

podium

47

8 oktober

Spelnamiddag voor alleenstaande ouders

activiteit

48

8 oktober

Film 'Dragon Girl'

film

21

9 oktober

Stand-up comedy met Jade Mintjens

podium

48

16 oktober

Ensemble Sospiri Ardenti

podium

6

18 oktober

Schilde viert fairtraidetitel

evenement

15

21 oktober

Dag van de Jeugdbeweging

evenement

16

25 oktober

Beweeg mee-dag voor 50+

sport

28

september 2022

VRIJETIJDSBROCHURE
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oktober 2022

28 oktober

Theatervoorstelling 'Het Gezin Van Paemel'

podium

6

29 oktober

Concert 20 jaar GROS

podium

7

31 oktober

Halloween in de bib

bibliotheek

32

1 november

Herfstconcert 'Duo Eolienne'

podium

7

3 november

Workhsop 'Leren programmeren'

bibliotheek

32

5 november

Herfstconcert 'Lin Chin Cheng'

podium

8

7 november

Start Pop up Europa

evenement

35

8 november

Creabib 'Bladwijzers borduren'

bibliotheek

33

16 november

Babymassage

activiteit

43

16 november

Lezing 'Dit is Europa' door Hendrik Vos

lezing

8

18 november

Hommage à Jacques Brel door Filip Jordens

podium

9

18 november

Start Winterdorp in 't Parkske

evenement

17

21 november

Film 'Flee'

film

22

21 november

Shownamiddag Lach Carrousel

activiteit

18

22 november

Schilde Swingt

activiteit

18

23 november

Ontbijt voor senioren

activiteit

19

Lezing 'Alleen maar druk of ADHD' door Maurits Wysmans lezing

44

Toneelvoorstelling 'Tussen zussen'

podium

19

25 november

Shownamiddag 'De Lachende Banaan'

activiteit

19

25 november

Theatervoorstelling 'Mouchette: de remake'

podium

9

evenement

17

29, 30 november Sinterklaasfeest voor senioren
december 2022
1 december

Sinterklaasfeest voor senioren

evenement

17

5 december

Film 'Cold case Hammarskjöld'

film

22

6 december

Creabib 'Boeken recycleren'

bibliotheek

33

7 december

Kleutervoorstelling 'BOKS'

podium

10

10 december

Soloshow 'Loslaten' door Jan Van Looveren

podium

10

14 december

Knuffelturnen

activiteit

44

7 januari

Film 'Abeltje'

film

11

28 januari

Voorstelling 'Zwartzak' door Wim Claes

podium

11

15 februari

Jeugdvoorstelling 'Quinnie en Quinn' door Dimitri Leue

podium

11

17 februari

Concert 'HURORAM!' Het beste van Hugo Matthysen

podium

12

25 februari

Jeugdtheater 'ON-'

podium

12

4 maart

Lupa GangGang Quartet

podium

12

1 april

Film 'Mijn vader is een Saucisse'

film

12

21 april

Theatervoorstelling 'Achteraf niet komen huilen'

podium

13

10 mei

Jeugdvoorstelling 'Kom hier'

podium

13

13 mei

Concert 'Remy Van Kesteren and the Analogue Robot'

podium

13

23 juni

Concert 'Nachtkerk'

activiteit

13

nu al in je agenda
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23 november
24 november
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november 2022

MAAND
VAN DE
SPORTCLUB
ontdek welke sportclub
bij je past
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Voel je de energie weer opborrelen na die
warme zomerdagen? Dat komt goed uit,
want van 1 tot en met 30 september is het
de Maand van de Sportclub. Vlaamse
sportclubs zetten hun deuren wagenwijd
open en hebben heel wat in petto voor jou.
Neem zeker eens een kijkje bij de
sportclubs in je buurt en maak kennis met
nieuwe sporten.
Wie sport, beleeft immers meer.
Alles over het aanbod van de clubs uit onze
gemeente vind je op
www.schilde.be/maandvandesportclub.

LESSENREEKSEN SPORT

Op woensdag 28 september mogen alle
kinderen in hun favoriete sportoutfit naar
school komen! Doe jij ook mee?
	03

380 07 40, sport@schilde.be

BEWEEG MEE-DAG
voor 50-plussers
Ben je sportief en/of wil je eens een dagje
proeven van verschillende sporten? Schrijf
je dan in voor de Beweeg mee-dag, een
sportdag voor 50-plussers. Je kunt kiezen uit
verschillende sporten zoals badminton,
curling, drums alive, zumba gold,
rugoefeningen, kubb, linedance, dynamic
tennis, pilates, yoga, petanque,
luchtdoelschieten …
Bewegen is belangrijk, maar de gezelligheid
en de ontmoetingen zijn minstens even leuk!

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

Georganiseerd door Schilde in
samenwerking met sportregio Midden
Provincie.
DINSDAG 25 OKTOBER
	9.30 tot 16 uur
	Sportpark Sneppenbos,
Vremdesesteenweg 224, Boechout
	dienst vrije tijd en welzijn,
Eugeen Dierckxlaan 24, 03 380 07 40,
sport@schilde.be
	12 euro (inclusief begeleiding en
verzekering)
	Sportieve kleding en
binnensportschoenen met kleurvaste
zool. Voor sporten die buiten doorgaan
apart schoeisel en eventueel
regenkleding voorzien.

kralen van papier
In deze creatieve workshop gaan we aan de slag
met gekleurd papier waarmee we kralen maken.
Je kiest volledig zelf de kleur en het formaat. Na het
drogen van de parels maak je er thuis de mooiste
armband of ketting mee. Een extra bedeltje zorgt
voor de finishing touch. Veel plezier!
DINSDAG 6 SEPTEMBER
	19 uur
	Hoofdbibliotheek,
Brasschaatsebaan 30, Schilde
	schilde.bibliotheek.be
	03 380 16 01, bibliotheek@schilde.be
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CREABIB
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DE BIB
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LEESKRING
Ben jij iemand die graag de tijd neemt voor een
boek? Iemand die graag de volledige verhaallijn
analyseert en de personages stuk voor stuk wil
onthullen tot er nog maar weinig geheimen
overblijven? Dan is de leeskring iets voor jou!

30
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Vier maal per jaar wordt er in de hoofdbibliotheek
een leeskring gehouden.
In september staat het boek ‘Het geluid en de drift’
van William Faulkner op de planning. Een
familiedrama dat zich afspeelt in de 19e eeuwse
zuidelijke staten van de VS, dat beschouwd wordt
als Faulkners mooiste en moeilijkste roman. In
1949 ontving hij de Nobelprijs voor Literatuur.
Reserveer tijdig je exemplaar.
De volgende data en boeken worden bekend
gemaakt op de website van de bibliotheek onder
de rubriek ‘Activiteiten’.
DINSDAG 13 SEPTEMBER
	14 uur
	Hoofdbibliotheek,
Brasschaatsebaan 30, Schilde
	schilde.bibliotheek.be
	03 380 16 01, bibliotheek@schilde.be

HET SPROOKJESPLEIN
vertellers lezen voor
in de bib
Niets zo leuk als luisteren naar een mooi, spannend
of grappig verhaal. Bovendien is voorlezen goed
voor de taalontwikkeling van je kind en stimuleert
het de fantasie. Dit vaste voorleesmoment is er
voor alle kinderen vanaf 3 jaar onder begeleiding
van een van de ouders. Kom op woensdagmiddag
met je kleuter naar de bibliotheek om boekjes te
kiezen en laat ze genieten van het Sprookjesplein.
Nadien wordt er soms ook een knutselmomentje
georganiseerd.
WOENSDAG 28 SEPTEMBER
(elke laatste woensdag van de maand)
	15 uur
	Hoofdbibliotheek,
Brasschaatsebaan 30, Schilde
	03 380 16 01, bibliotheek@schilde.be,
schilde.bibliotheek.be

met lezing van Tom Lanoye

Binnen het boekbinden zijn er een heleboel
technieken aan te leren. Eentje daarvan kun je
gemakkelijk thuis zelf gebruiken. In deze workshop
leer je de basis van de katernbinding waarmee je
zelf schriften samenstelt of wenskaarten maakt.

Dit jaar is het dubbel feest, want we leggen niet
alleen onze bibliotheekgebruikers in de watten. We
vieren dit jaar ook allerlei vernieuwingen in de bib
en maken er een echt boekenfeest van voor alle
leeftijden.
Het volledige programma ontdek je begin
september op de website van de bibliotheek.
We verklappen al wel dat er volop hapjes en
drankjes zullen zijn, animatie binnen en buiten de
bibliotheken van Schilde en ´s-Gravenwezel, een
boekenverkoop en een auteurslezing door Tom
Lanoye over zijn nieuwste boek ‘De Draaischijf’.
Voor de kleintjes is er kindergrime en worden de
mooiste, spannendste en grappigste verhalen uit
de bib voorgelezen.
ZATERDAG 1 OKTOBER
	van 10 tot 12 uur (filiaal ’s-Gravenwezel)
	Bibliotheekfiliaal, Kerkstraat 24, Schilde
(’s-Gravenwezel)
	van 14 tot 17 uur (hoofdbibliotheek)
	Hoofdbibliotheek, Brasschaatsebaan 30,
Schilde
	03 380 16 01, bibliotheek@schilde.be,
schilde.bibliotheek.be

schriften en kaarten maken

DINSDAG 4 OKTOBER
	19 uur
	Hoofdbibliotheek, Brasschaatsebaan 30,
Schilde
	schilde.bibliotheek.be
	03 380 16 01, bibliotheek@schilde.be
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VERWENDAG EN
BOEKENFEEST
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HALLOWEEN
IN DE BIB
griezelverhalen met
Madeleine Nieuwlaat

BIBLIOTHEEK

De koppen rollen en de lijken hangen aan het spit.
Wrede volksverhalen en wrange sprookjes
vertellen over oude angsten, jaloerse lieven en
gemaakte afspraken die moeten nagekomen
worden. Verhalen vol griezelige gebeurtenissen en
doden die hun mond niet houden. Vertelster
Madeleine Nieuwlaat laat je bibberen en beven.
Met muzikale begeleiding met o.a. een dwarsfluit
door Rob ter Steege. Geschikt voor (jong)
volwassenen. De bibliotheek is niet
verantwoordelijk voor eventuele nachtmerries.
MAANDAG 31 OKTOBER
	20 uur
	Hoofdbibliotheek, Brasschaatsebaan 30,
Schilde
	schilde.bibliotheek.be
	03 380 16 01, bibliotheek@schilde.be

LEREN
PROGRAMMEREN
(7 TOT 12 JAAR)
workshop met CoderDojo
Tijdens deze workshop leer je met Scratch werken.
Spelenderwijs geraak je vertrouwd met
programmeren en zelf games, animaties en
interactieve verhalen maken. Voorkennis is niet
nodig. Onze coaches leren je de kneepjes van het
vak! Je krijgt eerst uitleg over hoe je programmeert
en werkt met Scratch. Vervolgens ga je zelf aan de
slag.
DONDERDAG 3 NOVEMBER
	14 uur
	Hoofdbibliotheek, Brasschaatsebaan 30,
Schilde
	schilde.bibliotheek.be
	03 380 16 01, bibliotheek@schilde.be

Een kassaticketje, een foto, een postkaart of eender
welk papiertje. In de bibliotheek vinden we het
allemaal tussen de boeken. Ben jij op zoek naar een
leuke bladwijzer? In deze workshop maken we er
zelf een met papier, naald en draad.
DINSDAG 8 NOVEMBER
	19 uur
	Hoofdbibliotheek, Brasschaatsebaan 30,
Schilde
	schilde.bibliotheek.be
	03 380 16 01, bibliotheek@schilde.be

boeken recycleren in
kerstsfeer
De bibliotheek koopt jaarlijks heel wat boeken aan.
Helaas voert ze er ook heel wat af. Gelukkig zijn
daar heel wat oplossingen voor zoals de
boekenverkoop, de boekenruilkast en … boeken
recycleren! Vorige keer leerden we al boeken
plooien. Deze keer focussen we op een nieuwe
techniek en werken we in het thema kerst. Kon jij
er vorige keer niet bij zijn? Geen probleem, we
beginnen weer bij de basis. Op het einde van de
workshop heb je een boek geplooid en de kennis
vergaard om thuis verder te experimenteren.
DINSDAG 6 DECEMBER
	19 uur
	Hoofdbibliotheek, Brasschaatsebaan 30,
Schilde
	schilde.bibliotheek.be
	03 380 16 01, bibliotheek@schilde.be
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bladwijzers borduren
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DE LEESJURY
STEM OP JE FAVORIETE BOEK
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Ben je tussen 8 en 12 jaar en lees je
graag boeken?

Ben je jonger of ouder en wil je ook
graag meedoen?

Dan ben jij de persoon die we zoeken!
Elk jaar kun jij jouw stem uitbrengen op je
favoriete boek. We bespreken de boeken in
een leesgroepje in de bib en we grijpen de
kans om er een gezellig moment van te
maken. Wanneer de stemmen zijn
uitgebracht, is het tijd voor een groot feest!
De bijeenkomsten vinden telkens plaats op
een woensdagnamiddag. De eerste sessie
gaat door op woensdag 5 oktober.
De andere data vind je terug op
schilde.bibliotheek.be.

Dan kun je ‘internetjurylid’ worden. De
internetjury is er voor kinderen en jongeren
die niet fysiek meedoen met een
leesgroep. Je leest dan op eigen houtje alle
boeken in jouw groep en stemt via de
website www.deleesjury.be. Er zijn groepen
voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar.
De boeken kun je steeds ontlenen in de
bibliotheek waar de medewerkers je graag
op gang helpen.

WOENSDAG 5 OKTOBER
	15 uur
	Hoofdbibliotheek,
Brasschaatsebaan 30, Schilde
	schilde.bibliotheek.be
	03 380 16 01, bibliotheek@schilde.be,
www.deleesjury.be

en brengt Europa van
7 november tot 9 december
naar Schilde.
Tijdens deze periode staat Schilde in het teken van
Europa. Met een tentoonstelling, lezingen, films,
wedstrijden en activiteiten voor scholen is er altijd
wel iets leuks te beleven.
We hopen je op een van onze activiteiten te mogen
verwelkomen en dat we je kunnen meenemen in
dit Europese verhaal.
Europa komt ineens wel heel dichtbij!
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POP UP EUROPA
REIST ROND IN
DE PROVINCIE
ANTWERPEN
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RAD VAN EUROPA
op de markt

POP UP EUROPA SCHILDE

Een voorproefje. Twee weken voor de officiële start
van Pop up Europa Schilde vind je het Rad van
Europa al op de wekelijkse markt op de parking van
Werf 44. Draai aan het rad en beantwoord een
vraag over Europa. Altijd prijs! Weet je het juiste
antwoord, dan maak je bovendien nog eens kans
op een goodiebag.
DINSDAG 25 OKTOBER
	van 8.30 tot 12.30 uur
	Werf 44 (parking), Schoolstraat 44, Schilde
	www.popupeuropa.be/schilde

VRIJWILLIGERSWERK IN EUROPA
Infosessie

Ben je tussen de 18 en 30 jaar en wil je je steentje
bijdragen aan de wereld? Dat kan! Er zijn talloze
mogelijkheden om aan de slag te gaan als
vrijwilliger in Europa. Tijdens deze infosessie krijg je
alle informatie over wat de mogelijkheden zijn en
hoe je van start kunt gaan. Klaar voor avontuur, zin
om te netwerken? Kom dan naar Werf 44. Iedereen
die meer meer wil weten over Europese
jongerenprojecten is welkom!
WOENSDAG 16 NOVEMBER
	van 18.30 tot 20 uur
	Werf 44 (kleine zaal), Schoolstraat 44, Schilde
	www.popupeuropa.be/schilde

´DIT IS EUROPA´

Tijdens deze lezing rijgt professor Hendrik Vos de
geschiedenis van de Europese Unie aaneen aan de
hand van grappige, ontroerende en verrassende
anekdotes. Lees meer op pagina 8.
WOENSDAG 16 NOVEMBER
	20 uur
	Werf 44, Schoolstraat 44, Schilde
	www.popupeuropa.be/schilde

FILM ´FLEE´
Ontdek het verhaal van Amin zijn buitengewone
reis als kindvluchteling uit Afghanistan. Lees meer
op pagina 22.
MAANDAG 21 NOVEMBER
	20 uur
	Werf 44 (kleine zaal), Schoolstraat 44, Schilde
	www.popupeuropa.be/schilde

VRIJETIJDSBROCHURE

LEZING HENDRIK VOS:

BEZOEK AAN DE EUROPESE
INSTELLINGEN
in Brussel
Hoe meer Europees kan een activiteit zijn? Ontdek hoe de Europese Unie werkt en ga mee naar het
kloppende hart van de Europese democratie. Je brengt een bezoek aan het Europees Parlement en de
Europese Raad. Hier vergaderen de staatshoofden en de ministers van de lidstaten. Je krijgt er uitleg
over hoe deze instellingen werken en je kunt in de voetstappen treden van De Croo, Macron en Rutte.
WOENSDAG 23 NOVEMBER
	Hele dag
	We verzamelen aan Werf 44,
Schoolstraat 44, Schilde
	www.popupeuropa.be/schilde
	Deelname is gratis. Vervoer
met een bus.

POP UP EUROPA SCHILDE
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FILM ´COLD CASE
HAMMERSKJÖLD´

KRASLOTEN
WEDSTRIJD

Meer dan 50 jaar geleden stierf VN-secretarisgeneraal Dag Hammarskjöld na een vliegtuigcrash.
De Deense journalist Mads Brügger onderzocht deze
‘cold case’ en deed verbluffende ontdekkingen.
Lees meer op pagina 22.

Bij elke Pop Up Europa activiteit en bij elk bezoek
aan de bibliotheek krijg je een kraslot met een
vraag over Europa. Weet jij het juiste antwoord? De
hoofdprijs is een prachtige Europa-fiets.

MAANDAG 5 DECEMBER
	20 uur
	Werf 44 (kleine zaal), Schoolstraat 44, Schilde
	www.popupeuropa.be/schilde
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TENTOONSTELLING
IN DE BIB
Ontdek Europa in de bibliotheek via een interactieve
tentoonstelling. Hierbij ontdek je alles over Europa
in het dagelijks leven, krijg je een update van de
actualiteit en kun je je kennis testen over de
geschiedenis. De bib beschikt ook over een
uitgebreide collectie Europese boeken over
Europese landen, auteurs, kunst, geschiedenis,
films, ... Je vindt altijd wel iets naar je gading.
De allerkleinsten kunnen een kleurplaat maken
van prinses Europa op de stier. Wist je dat ons
continent haar naam ontleent aan deze prinses
uit een Griekse mythe? In ruil voor een kleurplaat
krijgt ieder kindje een geschenkje.
VAN 7 NOVEMBER TOT 9 DECEMBER
	Doorlopend
	Hoofdbibliotheek, Brasschaatsebaan 30, Schilde
	www.popupeuropa.be/schilde

VAN 7 NOVEMBER TOT 9 DECEMBER
	Doorlopend
	Hoofdbibliotheek, Brasschaatsebaan 30,
Schilde en Werf 44, Schoolstraat 44, Schilde
	www.popupeuropa.be/schilde

Ga virtueel mee op roadtrip door Europa via deze
Strava challenge. In het kader van Pop up Europa
en de 10.000 stappen campagne organiseren we
deze Strava challenge. Een roadtrip van maar liefst
10.000 kilometer. Help jij mee om deze challenge
te behalen? Fiets, loop of wandel en voeg je
kilometers hieraan toe, want elke kilometer telt!
Hoe je deelneemt en je kilometers opneemt vind je
op onderstaande website.
VAN 7 NOVEMBER TOT 9 DECEMBER
	Doorlopend
	www.popupeuropa.be/schilde

Ook scholen doen mee aan Pop up Europa Schilde.
Zo is er de mythe van Europa op kindermaat,
een tekenwedstrijd, een rollenspel voor het
basisonderwijs en een snelcursus Europese Unie
voor het secundair onderwijs. Voor leerkrachten is
er gratis lesmateriaal en een vorming.
VAN 7 NOVEMBER TOT 9 DECEMBER
	Doorlopend
	www.popupeuropa.be/schilde
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2970 door Europa

EUROPA IN DE KLAS
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STRAVA
CHALLENGE:

CURSUSSEN,
WORKSHOPS,
LEZINGEN,
UITSTAPPEN
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HUIFKARTOCHT
SENIOREN
in samenwerking met de
gemeentelijke seniorenraad

CURSUSSEN, WORKSHOPS, LEZINGEN, UITSTAPPEN

Met de huifkar rijden we vanuit Schilde richting
Brecht waar we een rondleiding krijgen bij Tuinderij
Joosen. ‘s Middags houden we halt in het
Loeyakkershof, waar we genieten van frikadellen
met krieken en spek met eieren. Als dessert is er
een heerlijke tiramisu of rijstpap. We rijden verder
met de huifkar langs boswegen en stoppen bij de
Trappisten in Westmalle.
MAANDAG 5 SEPTEMBER
MAANDAG 12 SEPTEMBER
	9 tot 17 uur
	Werf 44 (grote zaal), Schoolstraat 44, Schilde
	25 euro
	03 380 07 47, senioren@schilde.be

Tijdens deze workshop maken we kennis met de
wondere wereld van muziek. Op een speelse
manier reiken we de bouwstenen van muziek aan:
tijd, klank en ritme. We ontdekken onze stem en
zingen hoog, laag, zacht, luid, solo en samen. We
luisteren naar geluiden, naar muziek en naar elkaar.
We leren muziekinstrumenten herkennen. Samen
met de muziekdocent gaan we bewegen, dansen
en dirigeren. We maken een instrument van ons
eigen lichaam.
Lees meer over de speelbabbel op pagina 45.
WOENSDAG 14 SEPTEMBER
	9.30 uur
	’t Parkske, Eugeen Dierckxlaan 24, Schilde
	www.schilde.be/inschrijven
	03 380 07 47, welzijn@schilde.be

door relatietherapeut
Liesbeth Lippens
In deze lezing gaat Liesbeth Lippens dieper in op
hoe liefdesrelaties evolueren in combinatie met het
ouderschap. Wat gebeurt er als ouders elkaar (even)
niet vinden? En vooral, hoe kunnen ze elkaar
terugvinden als ze (even) onder druk staan? Zijn ze
er voor elkaar als de ene de andere nodig heeft?
Zijn ze emotioneel afgestemd op elkaar en hoe
kunnen ze zorg dragen voor deze band?
DONDERDAG 22 SEPTEMBER
	19.30 uur
	Werf 44 (kleine zaal), Schoolstraat 44, Schilde
	www.werf44.be
	03 380 07 47, welzijn@schilde.be
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tijdens Speelbabbel

LEZING:
EEN GEZONDE
RELATIE ALS
OUDER
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MUZIEK MAKEN
MET BABY’S
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MENS EN
DEMENTIE
driedaags event over
dementie

CURSUSSEN, WORKSHOPS, LEZINGEN, UITSTAPPEN

Een op de vijf mensen krijgt ooit te maken met
dementie. Een raadselachtige, ongeneeslijke ziekte.
Ook het leven voor de omgeving van de zieken en
de mantelzorgers ondergaat een zware beproeving.
Om hen te ondersteunen organiseert Ummagumma
in samenwerking met Schilde en Dwaallicht een
3-daags event rond deze problematiek met
verschillende voordrachten, een zorgbeurs,
praatcafé en een concert ‘Ummagumma on the
rock’s’. De opbrengst van het concert zal gebruikt
worden om Schilde en ’s-Gravenwezel
dementievriendelijker te maken. Het volledige
programma vind je op www.werf44.be.
VAN VRIJDAG 23 TOT EN MET
ZONDAG 25 SEPTEMBER
	Werf 44 (kleine zaal), Schoolstraat 44, Schilde
	www.werf44.be
	12 euro (-12 jaar gratis), te verkrijgen bij
marc@ummagumma.be

DIGITAAL
BANKIEREN,
BETALEN &
VEILIGHEID
infosessie door Febelfin
Digitaal bankieren wordt alsmaar populairder en valt
niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven.
Maar wat zijn de voordelen en wat kun je er
allemaal mee doen? Waar moet je op letten? Is het
wel veilig? Daarnaast krijg je ook meer uitleg over
het fenomeen ‘phishing’ en andere vormen van
online fraude. Hoe gaan oplichters te werk en hoe
herken je verdachte mails of sms’en? Ook
contactloos betalen, Payconiq en Itsme komen aan
bod tijdens de infosessie van Febelfin, de
koepelorganisatie van de financiële sector.
DONDERDAG 29 SEPTEMBER
	13.30 uur
	Hoofdbibliotheek, Brasschaatsebaan 30,
Schilde
	schilde.bibliotheek.be

tijdens Speelbabbel

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

De meeste ongevallen gebeuren thuis. Weten wat
je moet doen is dus erg belangrijk. Tijdens deze
opleiding besteden we aandacht aan de eerste hulp
die je geeft bij vallen, koortsstuipen, uitdroging,
vergiftiging, een bloedneus, een insectenbeet en
brandwonden.
Lees meer over de Speelbabbel op pagina 45.
WOENSDAG 5 OKTOBER
	9.30 uur
	’t Parkske, Eugeen Dierckxlaan 24, Schilde
	www.schilde.be/inschrijven
	03 380 07 47, welzijn@schilde.be

tijdens Speelbabbel

Lees meer over de Speelbabbel op pagina 45.
WOENSDAG 16 NOVEMBER
	9.30 uur
	’t Parkske, Eugeen Dierckxlaan 24, Schilde
	www.schilde.be/inschrijven
	03 380 07 47, welzijn@schilde.be
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EHBO VOOR JONGE
KINDEREN
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LEZING ‘ALLEEN
MAAR DRUK OF
ADHD’
door Maurits Wysmans

CURSUSSEN, WORKSHOPS, LEZINGEN, UITSTAPPEN

Is je kind gewoon druk of is er meer aan de hand?
We spreken van ADHD als er op twee pijlers sprake
is van een ernstige beperking: aandacht en
concentratie enerzijds en impulsiviteit en
hyperactiviteit anderzijds. Er zijn meerdere kinderen
met concentratieproblemen. Dat is eerder tijdelijk,
als gevolg van bijvoorbeeld een echtscheiding,
stress, armoede, gepest worden op school … Je kind
kan ook gewoon erg druk zijn, zoals de meeste
peuters of kleuters.
WOENSDAG 23 NOVEMBER
	20 uur
	Werf 44 (kleine zaal), Schoolstraat 44, Schilde
	www.werf44.be
	03 380 07 47, welzijn@schilde.be

KNUFFELTURNEN
tijdens Speelbabbel
Knuffelturnen is een leuke manier van
bewegingsopvoeding voor kleuters met één van
hun (groot)ouders. Samen bewegen, voelen,
genieten en ontspannen is het doel. In
samenwerking met gezinsbond ’s-Gravenwezel.
Lees meer over de speelbabbel op pagina 45.
WOENSDAG 14 DECEMBER
	9.30 uur
	’t Parkske, Eugeen Dierckxlaan 24, Schilde
	www.schilde.be/inschrijven
	03 380 07 47, welzijn@schilde.be

VRIJETIJDSBROCHURE

DE SPEELBABBEL
De Speelbabbel is een
ontmoetingsmoment voor mama’s,
papa’s en andere vertrouwenspersonen
zoals oma’s, opa’s, pleegouders … en
hun kindje(s) van 0 tot 3 jaar. Terwijl de
kinderen met elkaar spelen, kunnen
hun ouders een praatje slaan. Ook de
allerkleinsten, die nog niet echt kunnen
spelen, zijn welkom.
Het onthaal gebeurt door vrijwilligers en
een medewerker van het Huis van het Kind.
Heb je een vraag, dan kun je altijd bij hen
terecht. Er is leuk speelgoed voorzien voor
baby’s en peuters die in een veilige
omgeving kunnen spelen. Voor de mama’s
en papa’s staat een kopje koffie of thee met
iets lekkers klaar. De allerkleinsten trakteren
we op een stukje fruit.

Kom jij ook naar de Speelbabbel?
Ontspanning en ontmoeting zijn goed voor
jou en je kindje(s). Je bent dagelijks druk in
de weer met de zorg voor je baby(‘s) en/of
peuter(s). Het is niet altijd vanzelfsprekend
om even buitenshuis te komen en sociale
contacten te onderhouden. Tijdens de
Speelbabbel willen we op een
ongedwongen manier ontmoetingen tot
stand brengen. We willen ouders en hun
kindje(s) een leuke tijd bieden.
Ben je benieuwd en spring je graag
eens binnen?
Dan ben je welkom elke woensdag van 9
tot 12 uur (niet tijdens schoolvakanties of
schoolvrije dagen) in ’t Parkske, Eugeen
Dierckxlaan 24, Schilde.

CURSUSSEN, WORKSHOPS, LEZINGEN, UITSTAPPEN

45

VRIJETIJDSBROCHURE
46

CODERDOJO

HELPT KINDEREN PROGRAMMEREN

CURSUSSEN, WORKSHOPS, LEZINGEN, UITSTAPPEN

CoderDojo Schilde leert kinderen tussen
7 en 18 jaar op een speelse manier
programmeren. Kinderen kunnen gratis
deelnemen. Vrijwilligers begeleiden
kinderen in onder andere Scratch,
Arduino, Raspberry Pi, Makey Makey,
Lego Mindstorms … Per vijf kinderen
voorziet Coderdojo een mentor.
CoderDojo Schilde leert kinderen tussen 7 en
18 jaar op een speelse manier
programmeren. Kinderen kunnen gratis
deelnemen. Vrijwilligers begeleiden
kinderen in onder andere Scratch, Arduino,
Raspberry Pi, Makey Makey, Lego
Mindstorms … Per vijf kinderen voorziet
Coderdojo een mentor.
Een sessie duurt gemiddeld drie uur en gaat
een keer per maand door op zaterdag. De
vrijwilligers van CoderDojo Schilde zetten
zich steeds enthousiast in om samen met de
kinderen de wondere wereld van ICT te
ontdekken. Als ouder mag je zelf ook mee
komen experimenteren tijdens de Dojo’s.
Dus kom gerust meedoen!

Inschrijven op voorhand is verplicht.

Experimenteer
en programmeer
in jouw klas
CoderDojo Schilde biedt de scholen van
Schilde de mogelijkheid om materiaal dat
tijdens de Dojo’s gebruikt wordt, te
ontlenen. Scholen kunnen daarnaast ook
beroep doen op de expertise van de
vrijwilligers. En dit volledig gratis.
In de klasbak zit het materiaal kant-en-klaar
om als leerkracht direct aan de slag te gaan
met je leerlingen. Voorkennis is helemaal
niet nodig en je hoeft ook geen ICTexpert(e) te zijn, alleen genoeg zin hebben
om met jouw klas te experimenteren.
Ons motto is niet voor niks:
Above all: Be Cool!
	coderdojo@schilde.be, 03 380 07 44

10-DAAGSE
VAN DE
GEESTELIJKE
GEZONDHEID

TWEEDEHANDSBEURS

KINDERSPULLEN

WOENSDAG 5 OKTOBER
	13 uur
	’t Parkske, Eugeen Dierckxlaan 24, Schilde
	03 380 07 47, welzijn@schilde.be

MOEDER IS EEN
NOODZAKELIJK
KWAAD
toneel
Een moeder en haar
tienerzoon. Haar eindeloze
vragen. Zijn ontluikende
seksualiteit. Haar overbezorgdheid. Zijn
groeien naar volwassenheid. Haar angst. Zijn
onzekerheid. Ze praten, lachen, maken ruzie,
leggen het bij en maken nog eens ruzie.

Meer info lees je in 2970 info
op pagina 18 en 19.

VRIJDAG 7 OKTOBER
	20 uur
	Werf 44 (grote zaal), Schoolstraat 44, Schilde
	www.werf44.be
	5 euro
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Wil je een plekje reserveren als standhouder? Stuur
dan heel snel een mailtje naar welzijn@schilde.be.
De plaatsjes zijn beperkt.

VRIJETIJDSBROCHURE

Kom gerust eens snuisteren tussen de
babyspulletjes, kinderkledij en speelgoed. Je kunt bij
verschillende standhouders koopjes doen. En breng
zeker ook je kinderen mee. Er wordt voor grime en
randanimatie gezorgd.

VRIJETIJDSBROCHURE
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SPELNAMIDDAG
VOOR ALLEENSTAANDE OUDERS
tiendaagse geestelijke
gezondheidszorg

10-DAAGSE VAN DE GEESTELIJKE GEZONDHEID

Schrijf je in samen met je zoon of dochter om als
team deel te nemen aan leuke proeven. Hierbij gaat
het soms over snelheid, geluk, kracht, lenigheid,
uithouding, maar altijd ook over samenwerken en
ontzettend veel plezier. Heb jij al gehoord van Port
of Antwerp, bumpervoetbal, de Molen of de Kubus?
Kom ze allemaal ontdekken tijdens deze
supergezellige namiddag. Kinderen van alle
leeftijden zijn welkom. Extra leuk: koken hoef je
niet te doen, daar zorgen wij voor!
ZATERDAG 8 OKTOBER
	14 tot 17 uur
	Lodewijk De Vochtplein (grasplein De
Wingerd), Schilde (’s-Gravenwezel)
	www.schilde.be/inschrijven
	03 380 07 47, welzijn@schilde.be

STAND-UP COMEDY
met Jade Mintjens
Jade Mintjens (23) is een trots van de streek.
Ze studeerde aan de Kunsthumaniora van het
Lemmensinstituut en vulde dit aan met talloze
creatieve projecten. Je zag haar al in Ghostrockers,
Voor de Leeuwen, als sidekick in De Ideale Wereld
en het voorprogramma van onder meer Michaël
Van Peel. Waar Jade komt, verschijnt een lach op je
gezicht en dat is wat mensen nodig hebben.
ZONDAG 9 OKTOBER
	20 uur
	Werf 44 (grote zaal), Schoolstraat 44, Schilde
	03 380 07 47, welzijn@schilde.be
	10 euro

Vanaf vrijdag 16 september starten verschillende
(wekelijkse) sportieve activiteiten, maar ook
interessante workshops en lezingen rond
gezondheid.
Voor lezingen en workshops van Heerlijk
Vinnig verwijzen we naar de rubriek
‘Seniorenweek’ op pagina 19. Het programma
vind je ook op www.schilde.be/heerlijkvinnig.

AFTRAP
HEERLIJK VINNIG
donderdag 15 september
Kom mee picknicken en gezellig samen zijn en
geniet van een dagje gezond bewegen en eten.
	11




uur

s tart natuurwandeling, fietstocht of
fit-o-meter in het park
12.30 uur picknick verzorgd door de
Dobbelhoeve, met muzikaal
optreden en volksspelen
14 uur
tornooi petanque, Kubb of lijndans
Oranjerie, De Pont 45, Schilde
03 380 07 47, senioren@schilde.be

VRIJETIJDSBROCHURE

van 15 september
tot 30 november

Schilde helpt je graag een eindje op weg. Het
project ‘Heerlijk vinnig’ dompelt je dit najaar onder
in een bad vol heerlijke tips om gezond te genieten.
En dat aangevuld met een pak vinnige activiteiten.
Word jij ook een heerlijk-vinnige senior?
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HEERLIJK
VINNIG
55+

Turnen
Turnlessen door Turnkring Rust Roest en Turnkring Streven. Voorzie gemakkelijke kledij
en een paar turnpantoffels.
Conditieturnen voor 55+’ers
	vrijdag 23 en 30 september,
7, 14, 21 en 28 oktober, 18 en 25
november van 9 tot 10 uur.
Seniorengym 60+’ers
	vrijdag 23 en 30 september,
7, 14, 21 en 28 oktober, 18 en 25
november van 10 tot 11 uur.

VRIJETIJDSBROCHURE

Seniorengym 65+’ers
	maandag 19 en 26 september,
3, 10, 17 en 24 oktober, 7, 14 en 21
november van 11 tot 12 uur
	GLS De Wingerd, Wijnegemsteenweg

inrit naast nr. 18, Schilde
(’s-Gravenwezel)
	Je kunt aan 2 lessen gratis deelnemen
	0495 48 80 12,
info@turnkring-rust-roest.be
Volwassenen- en seniorengym
	elke maandag van 8.30 tot 9.30 en
van 9.30 tot 10.30 uur, elke dinsdag
van 20 tot 21 uur en elke woensdag
van 8.30 tot 9.30 en van 9.30 tot
10.30 uur.
	Zaal De Wip, Speelhofdreef 4, Schilde
	Turnkring Streven, 03 383 24 60 of 03
384 03 43
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Curve bowls
Indoor sport gespeeld op een groene mat, met daarop in het
midden een blok, waar rond moet gebowld worden.
	elke

maandag vanaf 19 september van 14 tot 16 uur

Badminton
Leer badmintonnen op een ontspannende, leuke manier.
	elke

uur

woensdag vanaf 21 september van 15 tot 16.30

	Dorpshuis,

Kerkstraat
24, Schilde
(’s-Gravenwezel)
	03 380 07 40,
sport@schilde.be,
www.schilde.be/
inschrijven
	Gratis

	Sporthal

Vennebos,
Hoevedreef 5,
Schilde
	03 380 07 40,
sport@schilde.be

Atletiek

	Sportpunt

Kom eens meedoen op de open trainingsmomenten.
	elke

dinsdag vanaf 20 september en elke donderdag
vanaf 15 september van 18.30 tot 20 uur

Lijndans

de
Caters, Moerstraat
55b, Schilde
(’s-Gravenwezel)
	atletiekschilde@
hotmail.com

	Werf

Iedereen kan (leren) dansen. De muziek en de eenvoudige
bewegingen zijn zo uitnodigend dat je er niet aan kunt
weerstaan.

44, Schoolstraat
44, Schilde
	info@
dansclub2000.be
	2 euro

dinsdag vanaf 4 oktober
Beginners: van 16 tot 17.30 uur
Gevorderden: groep A van 13 tot 14.30 uur,
groep B van 14.30 tot 16 uur en groep C van 16 tot
17.30 uur.

	Oranjerie,

Hou je conditie op peil op het 1100 meter lange parcours met
18 oefeningen. Je krijgt deskundige begeleiding in groep.


elke vrijdag vanaf 16 september van 14 tot 15 uur

De Pont
45, Schilde
	03 380 07 40,
sport@schilde.be,
www.schilde.be/
inschrijven
	Gratis

Wandelen
Grote wandeling (10-12 km)
	Elke maandag om 13.30 uur
Waar: Werf 44, Schoolstraat 44, Schilde
	03 383 55 57,
sdelouker@gmail.com

Stappen en klappen (2 km)
Voor de senioren die minder mobiel zijn en
na een korte wandeling van 2 km graag
gezellig samenzijn in een taverne.
Elke dinsdag om 14 uur
(parking),
Turnhoutsebaan 132, Schilde
	03 383 62 56,
geudens-simons@hotmail.com


Kleine wandeling (5-6 km)
 Elke donderdag om 13 uur
	Vertrekplaats wordt wekelijks
medegedeeld per mail.
	03 383 17 64,
francois.vekemans2@telenet.be

	Carrefour
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Fit-o-meter

VRIJETIJDSBROCHURE

	elke

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

