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't Schil Vanneke
op toer
Dit najaar komt ’t Schil Vanneke weer naar je toe.
Met een kopje koffie, thee of soep laat de mobiele
koffiekar je kennis maken met de bewoners van jouw
buurt. Zo ontmoet je nieuwe mensen of leer je die
ene buur net wat beter kennen. Wil jij iets voor jouw
buurt organiseren? Wil jij dat ‘t Schil Vanneke dit
najaar in jouw straat, buurt of wijk halt houdt?
Laat het ons weten via welzijn@schilde.be of
03 380 07 47.
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BETROKKEN

Wat vind jij van
het opvang- en
vrijetijdsaanbod
in Schilde?
Een bevraging over hobby’s, vrije tijd en
opvang bij ouders, kinderen en jongeren.
Heb jij al een leuke hobby gevonden?
Of ben jij nog op zoek naar een goede manier
om de vrije tijd van jouw kind in te vullen? Sluit
deze vrije tijd vlot aan op schooltijd of is het
vaak een hele puzzel? We willen graag weten
hoe kinderen, jongeren, ouders en grootouders
dit ervaren.

Laat ons weten wat jij vindt van
het opvang- en vrijetijdsaanbod in
Schilde! Wat heb jij nodig?
Wat doe jij graag?!
Surf naar www.schilde.be/watdoejijgraag
en vul de enquête in vóór 30 september.

De Wingerd, het
Op 16 mei 2022 werd door de gemeenteraad beslist om
de site Hindelaan te ’s-Gravenwezel aan te kopen. Zo is
de voortzetting van de kleuterschool hier gegarandeerd.
Onmiddellijk na deze beslissing stond er een enthousiast
team klaar om de schouders onder dit project te zetten.
Tijdens de zomermaanden staken gemeentepersoneel,
leerkrachten en ouders samen de handen uit de
mouwen om in zeer korte tijd de site schoolklaar te
krijgen. Zo kunnen een 40-tal kleuters op 1 september
in opgefriste klassen aan het schooljaar beginnen. De
school krijgt niet alleen een nieuw jasje maar ook een
nieuwe naam ‘Gemeentelijke kleuterschool De Wingerd’.
Directeur Wilfried Maes is dan ook zeer tevreden dat het
gemeentelijk onderwijs nu ook in Schilde een volledig
traject kwaliteitsvol basisonderwijs van kleuter- tot
lagere school kan aanbieden. De kleuterschool blijft zo
het kloppend hart van de Herteboswijk.

Waarom is het behoud van de
school voor jullie zo
belangrijk?
Juffen Elke, Vicky en Inge:
‘Voor ons is het schooltje pure
nostalgie. Wij staan hier al
bijna 35 jaar.
Wij hebben hier al veel
meegemaakt. Wij hebben ook
een heel goed contact met de
ouders. Wij kiezen ervoor om elke
ouder binnen te laten en even een
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hart van de Herteboswijk
klein woordje te wisselen. We houden hier van de kleinschaligheid.
Iedereen kent iedereen. We gaan voor warmte en een familiale
sfeer. Een kind moet zich hier thuis voelen. Een kind dat zich niet
goed voelt, kan zich niet ontwikkelen. Voor de kindjes is de stap
zetten naar een nieuwe juf niet groot. Ze kennen ons al heel
goed van bij de start want wij begeleiden ze samen doorheen de
kleuterfase. Gaandeweg is onze werking ook wel wat veranderd.
We werken heel klasoverschrijdend.
Iedere leeftijd moet wel zijn doelen bereiken maar we laten vaak
het initiatief bij de kindjes om thema’s uit te werken. Een thema
groeit met hen. Creativiteit vinden we dan ook heel belangrijk.
Als kinderen mee kunnen kiezen in wat ze doen, vergroot dat de
betrokkenheid. Wij leren elke dag nog bij door onze kinderen. De
ouders zeggen altijd: dank je wel dat je voor ons kind zorgt. Wij
draaien dat om. Wij zeggen, dank je wel dat wij voor jouw kind
mogen zorgen.‘ (noot van de redactie: helaas kon juf Inge niet
aanwezig zijn tijdens de fotoshoot)

Waarom was het voor jou zo
belangrijk om actie te
voeren voor het behoud
van de school?
Mama Sofie: ‘Een kleine
30 jaar geleden stapte ik
de schoolpoort door, waar
nu ons dochtertje elke dag
binnen huppelt. Het is prachtig
dat zij nu van diezelfde groene
schoolomgeving kan genieten zoals

ik dat vroeger deed. Onze jongste dochter gaat ook al naar ’t
Wezelke, de gezellige kinderopvang in hetzelfde gebouw als de
school. De manier waarop dit schooltje vervlochten is met de
Herteboswijk is uniek! Echt iedereen hier draagt de school een
warm hart toe, vaak zonder eigenbelang. Op een winterse ochtend
viel het me op dat er van overal in de wijk papa’s en mama’s
met sleetjes met kinderen op vertrokken. Zij kwamen uiteindelijk
samen voor diezelfde schoolpoort. Dat symboliseert voor mij het
belang van deze school, de wijk komt hier echt samen.
Het was voor ons dan ook erg belangrijk om met de ‘Hartebos’
groep op een constructieve manier actie te voeren. We wilden
het belang van dit schooltje op een positieve manier in de kijker
zetten. Enkel zo kunnen we op dezelfde manier verder schrijven
aan het Hartebosverhaal.
Ook nu leeft de actiegroep nog voort. We steken deze zomer
de handen uit de mouwen tijdens verschillende klusdagen.
Kleuterschool De Wingerd kan zo dit nieuwe schooljaar een echte
frisse start maken!



Gemeentelijke kleuterschool De Wingerd,
Hindelaan 22, ’s-Gravenwezel
03 658 86 18, school.dir@schilde.be
www.gbsdewingerd.be
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Zonnebos zegt dag tegen pesten
Zonnebos, een school voor bijzonder secundair onderwijs met een campus in ’s-Gravenwezel,
Brasschaat en Schoten, werkte een stevig antipestbeleid uit. Voor die inspanningen ontvingen ze
dit jaar een zilveren ‘Pesten, dat kan niet’-prijs én als kers op de taart een bezoek van koningin
Mathilde in ‘s-Gravenwezel. Hier wilden wij meer van weten en spraken met adjunct-directeur
Bjorn Vlaminckx en leerlingbegeleider Laura Peeters.
Zonnebos werd dit jaar
tweede in een wedstrijd voor
initiatieven tegen pesten. Een
bewonderenswaardige beloning,
toch?
Laura: “Ja zeker! De wedstrijd ‘Pesten, dat
kan niet’ bestaat al sinds 2000. Jaarlijks
reiken Tumult vzw en het Vlaams Netwerk
Kies Kleur tegen Pesten prijzen uit aan
scholen die zich inzetten tegen pesten.
Omdat ook onze school kampte met een

pestproblematiek, lanceerden we in 2020
een antipestbeleid. Met onze aanpak
streven we naar een pestvrije school.
Een plek waar elke leerling zich goed
kan voelen, met plezier kan leren en een
eigenheid kan ontwikkelen. Het indienen
van het dossier zagen we als een kans die
we benut hebben om verder te ontwikkelen
en onze werkpunten te concretiseren. Het
antipestplan zit nog in een beginfase, maar
de jury vond het al best stevig ogen.”

Bjorn: “Onze school is heel divers. Het
omgaan met deze diversiteit en het
behoud van eigenheid zijn voor ons heel
belangrijk. In onze werking proberen we
leerlingen zo min mogelijk in hokjes te
duwen. We werken vaak opleidingsvorm
doorbrekend. Leerlingen van verschillende
opleidingstypes zitten samen in de klas.
Dat is onze basis van hoe omgaan met
verschillen. We willen een weerspiegeling
zijn van de maatschappij. Dit is niet altijd de

makkelijkste weg en leidt soms tot conflict.
Maar we zijn ervan overtuigd dat deze
aanpak op lange termijn heel verrijkend is
voor de leerling in zijn verdere leven. Maar
deze aanpak is ook niet voor iedereen de
beste aanpak.”

Het lijkt me niet evident om
een pasklaar antipestplan uit
te schrijven. Best een grote
uitdaging dus?
Laura: “Door de verschillende
problematieken van onze leerlingen is het
soms moeilijk in te schatten of het om
plagen of pesten gaat. Zowel de pester,
als de gepeste heeft moeilijkheden om
de effecten en gevolgen van zijn of haar
gedrag in te schatten en te beoordelen.
Daarom zetten we in op een aanpak
waarin zowel leerlingen, leerkrachten als
ouders sterk betrokken zijn. We reiken
handvaten aan zoals stappenplannen voor
leerkrachten en een flyer voor ouders
zodat alle betrokkenen op één lijn staan.

Laura

Elke pestsituatie is een leersituatie voor
zowel de leerling zelf, als de leerkracht.
Ook ouders worden steeds betrokken in het
verhaal. We leggen ze uit wat ze kunnen
doen als hun kind gepest wordt, maar ook
hoe ze moeten omgaan als hun kind heeft
gepest.”
Bjorn: “Pesten kan niet. We gaan steeds
het gesprek aan, niet alleen vanuit een
sanctionerende rol, maar we leggen
meer de focus op herstel. We doen
herstelgerichte opdrachten of gesprekken.
In het buitengewoon onderwijs is het
werken rond pesten vaak nog een grotere
uitdaging. Hier bestaat enkel maatwerk.
Je kunt de geschreven methodiek niet in
elke situatie toepassen. We moeten steeds
op zoek gaan naar de oorzaak van het
pestgedrag. Door in gesprek te gaan, leren
jongeren meer waardevol met elkaar om
te gaan, ze leren elkaar beter kennen. Ze
creëren meer inzicht in hun eigen gedrag,
zodat ze ‘een eigen ik’ kunnen ontwikkelen
en in de toekomst zelfbewuste keuzes
kunnen maken. Nu, we moeten hier ook
eerlijk in zijn, dat een gesprek niet altijd
evident is. Sommige leerlingen zijn erg op
zichzelf gericht en kunnen zichzelf moeilijk
verplaatsen in de andere persoon. Daarom
is werken rond pesten in het buitengewoon
onderwijs een heel grote uitdaging.”

“

We zetten in op
verbinding en warmte
om zo de kans op
pesten te verminderen.

”
Wat maakt jullie werking en
antipestbeleid zo sterk? Kunnen
jullie concrete voorbeelden geven?
Laura: “Elke interventie is dus op maat.
Maar we werken ook heel preventief. Er zijn
duidelijke en visuele regels en afspraken.
Ook vakken zoals sociale vaardigheden
helpen de leerlingen met elkaar om te
gaan. Met nieuwe leerlingen, nieuwe
samengestelde klassen zetten we in
het begin erg in op groepsdynamica en
klasgesprekken. We schenken ook veel
aandacht aan buitenschoolse activiteiten:
een festival, een zomeractiviteit … De
nadruk ligt daarom niet altijd op de leerstof,
maar meer op het samenzijn, samen
plezier beleven en samen werken rond een
thema.”

Bjorn: “Wat een grote sterkte is van
onze school is dat we, in de mate van
het mogelijke, ook pestsituaties die
zich na de schooluren voordoen, vooral
via sociale media, opvolgen en mee
aan de slag gaan. We zitten zelf ook op
sociale media. Leerlingen hebben ook
ons telefoonnummer. Als ze het moeilijk
hebben, kunnen ze ons al een bericht of
screenshot sturen. Nadien kunnen we
hierover in gesprek gaan. Nog voorbeelden
van preventieve maatregelen zijn onze
hippotherapie, de week tegen pesten, extra
toezicht tijdens pauzes, oudercontacten …”

Niet alleen werden jullie tweede
in de wedstrijd ‘Pesten, dat kan
niet’, maar jullie kregen ook
koningin Mathilde op bezoek.
Laura: “Het was best even schrikken toen
we die vraag van het Koninklijk Paleis
binnen kregen (lacht). Maar het bezoek
liep heel vlot en naturel. Koningin Mathilde
nam haar tijd om in gesprek te gaan
met onze leerlingen. We hebben haar
ons antipestbeleid toegelicht. Ze schoof
ook mee aan tafel voor het antipestspel
met doe-opdrachten om conversaties
op gang te brengen en pesters aan
het denken te zetten. Ze nam ook deel
aan een herstelgesprek met een aantal
leerlingen. En als afsluiter van het bezoek
kreeg de koningin nog een demonstratie
hippotherapie te zien. Onze school beschikt
over twee paarden die in staat zijn om
leerlingen tot rust te brengen. Ze kunnen er
hun emoties bij kwijt.”

Zijn jullie met dit sterke
antipestbeleid een pestvrije
school?
Bjorn: “Ons antipestbeleid gaat nooit af
zijn. Dat is een dynamisch gegeven. We
zullen er altijd uit blijven leren, met de
veranderingen van de doelgroep en met
de veranderingen van de maatschappij.
We zijn er ons van bewust dat, ondanks
alle maatregelen, een pestvrije school
een utopie is. We willen vooral inzetten
op verbinding en warmte en dat we zo de
kans op pesten verminderen. Alsnog hopen
we dat alle stappen die we als school
ondernemen, bijdragen tot een positief
leefklimaat op onze school. Ook al doen
pestsituaties zich nog wel voor, toch blijven
we ernaar streven om een pestvrije school
te zijn. En bij de situaties die er zijn zullen
we altijd de kans grijpen om samen elkaar
sterker te maken.”
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Veilig op weg
naar school
met Route2School
Bij de start van vorig schooljaar kregen schooldirecties, leerlingen, leerkrachten en
ouders twee maanden lang de kans om via een digitale bevraging knelpunten op hun
weg van huis naar school te signaleren. De respons was groot, er kwamen ruim 280
meldingen op meer dan 125 schoolroutes van en naar 14 scholen binnen. Met deze input
als basis stelde de dienst mobiliteit en Route2School een digitale schoolroutekaart op.
De schoolroutekaart geeft een overzicht
van de wegen die fiets- en wandelveilig
zijn en welke je daarentegen best vermijdt.
Bij de knelpunten vind je door de melders
geüploade foto's terug. Met duidelijke
kleuren kun je ook volgen of de gemeente
al actie ondernam en/of een knelpunt
of de weginfrastructuur werd aangepast.
Zo zijn er hagen geschoren om de
zichtbaarheid te verbeteren en al heel wat
putjes opgevuld. Er staat echter nog heel
wat meer op de planning.
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Met deze digitale kaart beschikken
alle kinderen in Schilde over de nodige
informatie om voor het nieuwe schooljaar
de beste route naar hun school uit te
stippelen. Ook nu de kaart gelanceerd is,
blijft het mogelijk onveilige situaties te
melden.

De straatbabbel
Wat is jouw talent?

Luc: “Mijn talent is mijn sport: turnen.
Ik ben hiermee begonnen toen ik 7 jaar
oud was. Vroeger deed ik zelfs mee aan
wedstrijden en pakte zelfs goud, zilver en
brons op het Belgisch kampioenschap. Hier
ben ik erg trots op (lacht)!”

3.426
kinderen

Zoveel
volgden
afgelopen schooljaar les in
de scholen van Schilde en
‘s-Gravenwezel. Onze gemeente
beschikt over een ruim aanbod
van basis-, secundair- en
buitengewoon onderwijs, van
zowel gemeentescholen als
scholen uit andere netwerken. Een
overzicht van al deze scholen vind
je op de website van de gemeente.
Hoeveel leerlingen er dit jaar op
1 september in Schilde van start
gaan, wisten we nog niet bij het ter
perse gaan van deze 2970 info. We
wensen alle kinderen alvast veel
succes en natuurlijk ook veel plezier
in het nieuwe schooljaar!

Kim: “Ik blink uit in enthousiasme en
opgewektheid. Ik gebruik mijn talent in alle
aspecten van mijn leven: bij mijn kinderen,
in mijn job als leerkracht … Ik zie het leven
altijd door een roze bril en wil van elke
dag een leuke dag maken. Dit talent wil ik
graag doorgeven aan mijn kindjes.”
Josse: “Ik kan supergoed lopen. Ik ben
altijd de snelste op de speelplaats. Zoef!”

Jan: “Ik kan goed koken. Vooral Belgische
klassiekers, zoals een ovenschotel met
tomaten en gehakt, stoofvlees of witloof
met kaas en hesp, kan ik heel lekker
klaarmaken! Mijn liefde voor koken, heb ik
van mijn mama. Zij heeft mij de kneepjes
van het vak geleerd.”

Fiets- en schoolstraten in onze
gemeente
Dit vonden jullie van het plan
Tijdens de maand maart konden inwoners via 2970 info of via het digitaal
inspraakplatform op schildeschittert.be hun mening met ons delen. Het lokaal bestuur
Schilde gaat nu aan de slag met alle inzendingen en kreeg zicht op welke straten er
voor jullie écht van belang zijn.

Jullie betrokkenheid was een succes, dank je wel!

130 inzendingen over het totaalplan
109 ingevulde enquêtes over de genomineerde straten
115 inzendingen met bijkomende straten
40 genomineerde extra fietsstraten  
En nu?
1. Implementatie van het plan
Op basis van het advies van de verkeerscel en jullie input valt in de periode dat
dit magazine gedrukt wordt een beslissing. Eind 2022 zal het goedgekeurde plan
ook effectief uitgevoerd worden.
2. Genomineerde straten onder de loep
Jullie nomineerden nog 40 bijkomende straten. Eerst bekijken we welke straten
in aanmerking komen. Zo zijn gewestwegen en andere belangrijke hoofdwegen
uitgesloten. Vervolgens bekijken we wat de impact is van de implementatie van
fiets- en schoolstraten op de mobiliteit. Begin 2023 stellen we de gekozen extra
fietsstraten aan jullie voor en kunnen jullie een definitieve stem uitbrengen.



Blijf op de hoogte over het fiets- en schoolstratenplan via 2970 Info of volg
het project op de voet via www.schildeschittert.be/fietsstraten.
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Financiële toelagen
Financiële toelage aan gezinnen met een
zorgtaak en personen met een handicap
Het sociaal huis voorziet financiële tegemoetkomingen voor verschillende situaties. Is jouw afval vermeerderd door een
verhoogd gebruik van verzorgingsmateriaal door een medisch probleem? Dan kun je een toelage voor afval ontvangen.
Ook personen met een handicap, mantelzorgers en gezinnen met gehandicapte kinderen hebben recht op een toelage.
Toelage

Voor wie ?

Afval (Diftar)

•

•

•

Nodige
documenten

•

•

•

Personen met een
handicap ouder dan
21 jaar
66 % of
vanaf 9 punten

Je woont in Schilde
en verblijft niet in
een residentie zoals
een woonzorgcentrum, serviceflat of
een voorziening voor
personen met een
handicap, …
Je hebt een verhoogd
verbruik van verzorgingsmateriaal door
medische of therapeutische noden
Je hebt zelf een
diftarrekening.

•

Medisch attest van
het OCMW, ingevuld
door de arts die het
langdurig medisch
probleem met extra
afval behandelt
(incontinentie, nierdialyse thuis, stomapatiënt, …) of
Attest incontinentieforfait  van het ziekenfonds voor zwaar
zorgbehoevenden of
Een attest voor tegemoetkoming voor de
aankoop van incontinentiemateriaal van
het VAPH.

•
•
•

Je woont in Schilde
− permanent of
− enkel ’s avonds of
− enkel tijdens het weekend
• Je hebt een invaliditeit van minstens 66 % of
vermindering van zelfredzaamheid vanaf 9 punten
of een vermindering van het verdienvermogen
tot 1/3 en
− je gezamenlijk belastbaar gezinsinkomen is
niet hoger dan 20.292,59 euro (te verhogen
met 3.756,71 euro per persoon in het gezin)
of
− je woont als meerderjarige met een handicap
in bij andere personen dan je echtgenoot
of partner en je belastbaar inkomen is niet
hoger dan 20.292,59 euro
of
− je hebt een collectieve schuldenregeling.
Uitzondering: als je gezin meerdere onroerende eigendommen bezit heb je geen recht op deze toelage.

•

•
•

•
Bedrag
per jaar

75 euro

Personen met een
handicap ouder dan
21 jaar
80 % of
vanaf 12 punten

Je identiteitskaart
Het meest recente aanslagbiljet
Klever van het ziekenfonds dat jouw VT-statuut
(Verhoogde Tegemoetkoming) bewijst
Een van volgende attesten van invaliditeit
− minstens 66 % invaliditeit
− vermindering zelfredzaamheid van minimum
9 punten
− vermindering van het verdienvermogen tot
1/3

Sociaal pedagogische
toelage

•
•

Je woont in Schilde
Je bent een moeder
of vader die thuis
een zwaar fysiek of
mentaal gehandicapt
kind verzorgt en
opvoedt.

moeder of vader: de
persoon die thuis de
genoemde kinderen
verzorgt en opvoedt
kind: tussen 3 en 21 jaar
op 1 januari 2022.
zwaar fysiek of mentaal gehandicapt: minstens 66 % invaliditeit.

Mantelzorg

Gezinnen of personen
die hun hulpbehoevende
en mindervermogende
bejaarde ouder(s) en/of
grootouder(s) opnemen..
De bejaarde is
• minstens 65 jaar
• hulpbehoevend
• woonachtig op hetzelfde adres
• mindervermogend  
(inkomen van maximaal 20.292,59 euro
voor een alleenstaande of maximaal
24.049,30 euro voor
een echtpaar).

Attest van de geneesheer
Attest gezinssamenstelling
Uittreksel uit het
bevolkingsregister
Bewijs van
WIGW-statuut of een
ander bewijs van
inkomen.

Attest waaruit blijkt dat
het kind minstens 66 %
gehandicapt is.
• attest van verhoogde
kinderbijslag of
• een erkenning van
de Federale Overheidsdiensten Sociale
Zekerheid

•

225,16 euro
als het kind naar school
gaat of
360,28 euro
als het kind niet naar
school gaat

944,47 euro Voor één
ouder of grootouder
1416,43 euro Voor
beide ouders of grootouders

•
•
•

Pensioenleeftijd niet bereikt: een attest van het
ziekenfonds of van het Ministerie van Sociale
Zaken, directie Personen met een handicap
Pensioenleeftijd bereikt: een attest van het Ministerie van Sociale Zaken, ‘Hulp aan Bejaarden’,
directie Personen met een handicap of een attest
van het ziekenfonds
Voor gezinnen in collectieve schuldenregeling:
een attest van de schuldbemiddelaar.

189,89 euro

316,28 euro

Een toelage aanvragen
Stuur voor 15 november 2022 de nodige documenten naar het sociaal huis. Vergeet zeker het aanvraagformulier niet te ondertekenen.
Dit kan ook via e-mail: thuiszorg@schilde.be. Langskomen kan enkel na afspraak.
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Sociaal huis, Turnhoutsebaan 67, Schilde, 03 383 62 18
Elke werkdag van 8.30 tot 12 uur.

Toelage voor grote gezinnen
Eén keer per jaar kunnen gezinnen met drie of meer kinderen ten laste rekenen op een financiële toelage. De gemeente
komt gezinnen hiermee tegemoet in de algemene kosten.
gezin met 3 kinderen ten laste (*)
gezin met 4 kinderen ten laste (*)
gezin met 5 of meer kinderen ten laste (*)

80 euro
130 euro
200 euro

(*) kind ten laste = recht op gezinsvergoeding

Hoe aanvragen en wanneer?
De toelage aanvragen doe je vanaf 1 september 2022 met het digitale aanvraagformulier dat je vindt op www.schilde.be/
toelagegrotegezinnen. De uiterste datum voor het indienen van de aanvraag is donderdag 10 november 2022. De betaling van de toelage
gebeurt eind december 2022.
Verwacht je wijzigingen in je gezinssituatie tussen 1 november en 31 december 2022, neem dan contact op met de dienst financiën.


Dienst financiën, 03 380 16 53, financiën@schilde.be

Kom tijdens de herfstvakantie naar het speelplein
Nog op zoek naar een leuke invulling van de herfstvakantie? Op
donderdag 3 en vrijdag 4 november zijn kinderen van 2,5 tot en
met 12 jaar van harte welkom op de speelpleinen. Inschrijven kan
vanaf 1 oktober via www.schilde.be/inschrijven.

 03 380 07 47, vakantie@schilde.be,
		 www.schilde.be/overdespeelpleinen
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Behaag...
Natuurlijk-actie 2022
Breng meer leven in je tuin!
Behaag…Natuurlijk is inmiddels 29 jaar oud, nog steeds springlevend en meer dan ooit nodig! Het vogel- en dus ook
bijen- en vlindervriendelijker inrichten van voor- en achtertuinen is immers belangrijker dan ooit. Sinds de start van de
campagne in 1994 heeft Behaag...Natuurlijk zonder enige twijfel al enorm veel leven in kleine en grote tuinen gebracht.
Maar het kan altijd nog beter!
Wat is er trouwens leuker dan van op het terras of vanachter het
raam naar de vogels in de tuin te turen? Elke dag opnieuw kun
je er uren naar kijken… Een veilig plekje in je tuin waar vogels
kunnen schuilen, zorgt ervoor dat jouw tuinbezoekers zicht echt
thuis voelen. Een boom of enkele opgaande struiken kunnen al
volstaan. Zo is een meidoorn een topsoort voor elke tuin.
Ook dit jaar zitten er vier fruitboomsoorten in het aanbod: pruim,
kers, appel en peer. De soorten zijn zelfbestuivend. Ze hebben
een formidabele bloei, een waar eldorado voor wilde bijen en
hommels. En ook de vogels en vlinders maak je blij met het fruit.
Hoewel je er waarschijnlijk liever zelf van wilt genieten. Bij al deze
bomen wordt een steunpaal meegeleverd.

TIP! Kies voor streekeigen groen.
Bij de selectie van de plant- en boomsoorten voor de Behaag…
Natuurlijk campagne, wordt veel aandacht geschonken aan
streekeigen soorten. De voordelen van streekeigen groen tegenover
uitheems (sier)groen zijn immers talrijk. Streekeigen bomen en
struiken groeien sneller, zijn beter bestand tegen de grillen van ons
klimaat en allerlei ziekten... en zijn heel wat vriendelijker voor uw
portemonnee.

Praktisch
• Een overzicht van de verschillende pakketten en het
bestelformulier vind je op www.schilde.be/behaagactie of bij
de dienst milieu.
• Je kunt je bestelling doorgeven bij de dienst milieu en per
overschrijving betalen tot vrijdag 14 oktober 2022. Op zaterdag
26 november 2022 tussen 12 en 14 uur haal je je bestelling
op aan het gemeentemagazijn van de dienst der werken,
Rozenhoek 2, Schilde.
Dienst milieu, 03 380 16 12, milieu@schilde.be



1000 Bomen actie
Ook Regionaal Landschap de Voorkempen en IGEAN
organiseren een groepsaankoop inheemse solitaire en
fruitbomen: de 1000 bomen actie. Je bestelt streekeigen
plantgoed van de hoogste kwaliteit tegen de beste prijs.


De streekeigen planten worden duidelijk aangegeven in het
overzicht.
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Meer info en bestellen:
www.rldv.be/projecten/1000-bomen.

Gezocht: enthousiastelingen voor de adviesraden
We hechten als lokaal bestuur veel belang aan de mening van onze inwoners. Geëngageerde inwoners die met ons willen
meedenken zijn goud waard!

Geen ver-van-mijn-bedshow

Vers bloed gezocht

Denk je dat zo'n adviesraad een ver-van-mijn-bedshow is? Dat is
het zeker niet! In een adviesraad draait alles om ontmoeten en in
dialoog gaan met elkaar.

Omdat we de komende jaren echt iedereen bij de gemeentelijke
adviesraden willen betrekken, richten we deze oproep aan elke
inwoner! Want we willen de komende jaren rond de tafel zitten en
jouw mening horen.

Samen steken we de koppen bijeen voor onze gemeente. Door
regelmatig bijeen te komen over verschillende zaken die onze
gemeente aanbelangen en erover te debatteren, duidelijke
adviezen te formuleren voor de beleidsploeg, maken we samen
van onze gemeente een aangename plek om te wonen en
werken.

Advies gevraagd
Lokale adviesraden spelen een belangrijke rol bij het voorbereiden
van het beleid, maar ook bij de uitvoering en de bijsturing ervan.
Bij belangrijke beslissingen vraagt het bestuur de raden dan om
advies, maar ze kunnen ook zelf voorstellen aanbrengen.

Adviesraden zijn ook de ideale weg om klemtonen te leggen en
thema's naar voor te brengen die jullie belangrijk vinden in onze
gemeente.

Ik doe mee!
Overtuigd? Stel je dan online kandidaat namens je vereniging, als
deskundige of uit enthousiasme op www.schilde.be/ikdoemee.


www.schilde.be/adviesraden
www.schilde.be/ikdoemee
www.schilde.be/inspraakenparticipatie

In Schilde schuiven we 13 adviesraden naar voor en dit voor
thema's zoals: cultuur, jeugd, ondernemen, milieu, sport, senioren,
ruimtelijke ordening... Elke adviesraad heeft een eigen manier van
vergaderen. Over elk van deze adviesraden lees je trouwens meer
op www.schilde.be/adviesraden.
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• Het Plantjesweekend van Kom op
tegen Kanker vindt plaats van vrijdag
16 tot zondag 18 september. Vorig
jaar werden er in heel Vlaanderen
328.697 azalea’s verkocht. Goed voor
een opbrengst van 2.315.045 euro!
Wil je de actie steunen? Ontdek de
verkooppunten op plantjesweekend.be.
• Ja, asbest zelf verwijderen en
laten ophalen aan huis is mogelijk.
Let wel op! Het asbest dat je zal
verwijderen, moet in goede staat
zijn! Om het risico voor jou en je
omgeving te beperken, kun je Via
IGEAN aan een gunstig tarief big bags,
plaatzakken en/of containers kopen
of huren. Bij de levering wordt telkens
een informatiebrochure en twee sets
bijhorend beschermingsmateriaal
geleverd. Zo’n set bestaat uit een
stofmasker, handschoenen en een
overall. Hoe ga je te werk? Surf voor
meer info naar www.igean.be/asbest of
bel naar 03 350 08 14.
• Vind de hobby van je leven dankzij
de digitale verenigingengids.
Er valt heel wat te beleven in
onze gemeente dankzij een sterk,
uitgebreid en toegankelijk aanbod aan
vrijetijdsmogelijkheden. De online
verenigingengids helpt je graag bij het
vinden van een vereniging op maat van
jouw interesses. Ontspanning is immers
niet enkel belangrijk voor lichaam en
geest, het verbindt ons als Schildenaren
met elkaar. Surf dus snel naar schilde.
be/verenigingen. Een nieuwe hobby
zoeken was nog nooit zo eenvoudig!
• Vind je verloren of gestolen fiets snel
terug. Bij verlies of diefstal van je
fiets, kun je via het gratis platform
Bikebank nagaan of je fiets al is
teruggevonden. Je fiets moet natuurlijk
wel op voorhand geregistreerd zijn. Surf
voor meer informatie of om je  fiets
te registreren naar www.bikebank.be.  
Je kunt ook een gratis fietslabel met
jouw rijksregisternummer aanvragen
bij de gemeente. Dit is een extra
hulpmiddel om de kans op fietsdiefstal
te verkleinen.
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Zorgen om de mentale
gezondheid van je kind?
1 Plan 1 Gezin biedt hulp
Kinderen opvoeden, je huishouden
runnen, zorgen over geld, werk of je
woonst,… Je hoeft het niet alleen te
doen. Zie je door het bos de bomen
niet meer? 1 Gezin 1 Plan Voor- en
Noorderkempen helpt je inzicht
te krijgen op wat goed en minder
goed gaat en waarbij je hulp kunt
gebruiken.
1 Gezin 1 Plan biedt gratis zorg aan
kinderen en gezinnen met een hulpvraag. Dat kan gaan over opvoeding en onderwijs,
mentale en fysieke gezondheid, wonen en huisvesting, administratie en financiën...
Waar nodig kan een psycholoog meehelpen, om psychische problemen kortstondig te
begeleiden. De gesprekken gebeuren op maat van jouw kind door praten, tekenen of
spelen. Zo zullen zorgen verminderen en staat je kind weer sterk in zijn schoenen.
De eerstelijnspsycholoog van 1 Gezin 1 Plan Voor- en Noorderkempen heeft elke
vrijdag een consultatiedag in het oude gemeentehuis, Turnhoutsebaan 204, Schilde
(naast ’t Parkske). Consultatie is enkel mogelijk na afspraak.
 Sociaal huis
		 03 383 62 18, socialedienst@schilde.be
		 1 Gezin 1 Plan Voor- en Noorderkempen, 03 431 23 00
		 (maandag, dinsdag en donderdag van 10 tot 13 uur), www.1gezin1plan.be

Een ‘net’ straatbeeld
Woningen of gebouwen met tekenen van verval
aan de buitenzijde hebben een negatieve invloed
op een buurt. Er wordt dan ook opgetreden tegen
eigenaars die hun pand verwaarlozen.
De gemeente voert hierop controles uit aan de
hand van een technisch verslag. Alle gebreken
die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn, worden
genoteerd.
Panden die een negatieve beoordeling krijgen,
komen  in het register van verwaarloosde
woningen en gebouwen. Dit heeft verschillende
gevolgen. Zo volgt er een jaarlijks oplopende
heffing. Het pand kan worden opgenomen in
het Vlaams register van ongeschikte en onbewoonbare woningen (VIVOO). Sociale
huisvestingsmaatschappijen, de gemeente en het sociaal huis krijgen recht van
voorkoop op het pand. En het sociaal beheersrecht waarbij een woning voor minstens
9 jaar in beheer wordt gegeven, kan worden toegepast.
Onderhoud je woning dus niet alleen aan de binnenkant, maar zorg er ook voor dat
het buitenaanzicht proper en netjes is. Ook al is je woning verhuurd, als eigenaar ben
je steeds verantwoordelijk voor het buitenaanzicht van jouw pand.


03 380 16 98, verwaarlozing@schilde.be, www.schilde.be/verwaarlozing
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• Ben jij na 1 augustus 2021 in
Schilde komen wonen? Dan maakte
je een goede keuze. In Schilde valt
er namelijk 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.
Nieuwe inwoners worden dit jaar op 11
september getrakteerd op een gezellig
ontbijt en kunnen daarna de gemeente
verkennen via een begeleide busrit.
Voor info en inschrijvingen ga naar
schilde.be/onthaalmoment.

Risicogebied voor wolven
Schilde is samen met omliggende gemeenten erkend als risicogebied voor
wolven. Tot nu toe was de Vlaamse overheidssteun beperkt tot een ruime
perimeter rond het leefgebied van het Limburgse wolvenroedel. Door de
uitbreiding kwamen er 13 gemeenten bij in het noorden van Antwerpen. Dankzij
de erkenning kun je nu beroep doen op ondersteuning voor de bescherming van
kleinvee zoals schapen en geiten.
Eind vorig jaar waren er enkele waarnemingen van een wolf in onze regio. Op
basis van wetenschappelijke adviezen heeft de minister besloten de risicozone
uit te breiden. Hierdoor hebben veehouders recht op steun voor preventieve
maatregelen om de wolf buiten te houden.
In een risicozone kunnen bewoners met overheidssteun hun kleinvee
beschermen tegen een aanval door wolven, 90% van de kosten voor de
gebruikte materialen wordt dan terugbetaald. Professionele veehouders in de
nieuwe risicozone kunnen via de landbouwadministratie een beroep doen op
financiële steun voor bescherming tegen wolven.
Amateurhouders van kleinvee kunnen een subsidiedossier indienen bij het
Agentschap voor Natuur en Bos.

• Awel luistert via chat, e-mail en telefoon
naar alle kinderen en jongeren met een
vraag, een verhaal of een probleem.
Heb jij nood aan een luisterend oor?
Contacteer de Awel luisterlijn over
alles wat jou bezighoudt. Awel werkt
volledig anoniemen en bovendien
is een gesprek helemaal gratis! De
luisterlijn is zo drukbezocht dat helaas
nog heel wat kinderen en jongeren
met hun verhaal blijven zitten. Daarom
zijn ze steeds op zoek naar nieuwe
vrijwilligers. Nood aan een babbel of wil
jij je aanbieden als vrijwilliger? Surf dan
naar www.awel.be.
• Sinds 1 januari 2022 kun je bij de
gemeente geen rattenvergif meer
verkrijgen. Het gratis verdelen van
rattenvergif is immers verboden door
een besluit van de Vlaamse Regering.
Wat moet je dan wel doen om een
rattenprobleem te bestrijden?
Probeer ratten eerst te bestrijden
zonder vergif met bv. rattenklemmen.
Gebruik je toch rattenvergif, kies een
product geschikt voor gebruik in de
tuin. Is dit niet effectief? Dan komt onze
rattenvanger je graag verder helpen.
Surf voor meer informatie naar
www.schilde.be/ratten of bel 03 380
14 80.
Meer nieuws: www.schilde.be/actueel

Verder is het mogelijk om beroep te doen op het Wolffencing team voor gratis
praktische en technische hulp rond het plaatsen van geschikte afrastering.
 www.natuurenbos.be/wolf/schade#risicozone,
		 www.wolffencing.be
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Nieuwe openingsuren bibliotheek
Recent werd er heel wat vernieuwd in de
bibliotheek. Zo stapte de bibliotheek in het
intergemeentelijke samenwerkingsverband
‘Bibburen’, werd er overgeschakeld naar
nieuwe bibliotheeksoftware en werden
beide vestigingen uitgerust met een
automatische innamekast en zelfuitleenbalies.
Dankzij deze vernieuwingen kan de bib de
dienstverlening verbeteren en vaker zijn
deuren openen! Vanaf 1 september kun je
dus in beide vestigingen van de bib dubbel
zo veel leesplezier beleven.
Nieuw is dat de openingsuren van de bib
vanaf nu mooi aansluiten op de schooluren.
Zo kun je na school meteen in de bib terecht
om een spannend boek uit te zoeken!
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schilde.bibliotheek.be

Bibliotheek Schilde
Maandag
10:00

19:00

Dinsdag

10:00

19:00

Woensdag

10:00

17:00

Donderdag

10:00

19:00

Vrijdag

10:00

17:00

Zaterdag

14:00

17:00

Zondag

Gesloten

Bibliotheek ’s-Gravenwezel
Maandag
10:00
Dinsdag
10:00
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

12:00
12:00

15:00

19:00

13:00

17:00

10:00

12:00

15:00

19:00

10:00

12:00

10:00

12:00
Gesloten

Verwendag op 1 oktober
Heb jij nog geen kennis
gemaakt met onze nieuwe
zelfuitleenbalies?
Of ben je benieuwd wat er
allemaal veranderd is? Kom dan
zeker een kijkje nemen tijdens de
Verwendag op 1 oktober.
De bib legt je dan graag in de
watten!
Alle info over de Verwendag en
andere actviteiten van de bib lees
je in ons vrijetijdsmagazine najaar
2022 of op schilde.bibliotheek.be.

‘t verhaal van
De wielertoeristenclubs
door Patrick Anthoni, Heemkundige Kring Scilla

Veloclub ’s-Gravenwezel voor hun clublokaal ‘ het Keyzershof’

Een lijst met fietsvriendelijke horeca in 1896

Je ziet ze echt overal rijden, de groepen wielertoeristen. Je kunt ze herkennen aan hun
typische opvallende outfits en racefietsen. Waarom echter noemen we deze gezonde en
sportieve hobby wielertoerisme?
Hiervoor moeten we terug gaan tot de jaren 1820, wanneer de
eerste voorloper van de fiets wordt ontwikkeld, de Draisine. Dit
was een houten loopfiets, log en moeilijk bestuurbaar. Deze
verbetert stelselmatig door onder andere de ontdekking van de
rubberen luchtband door de Schot Dunlop en de ontwikkeling
van de kettingoverbrenging. Rond 1885 komt alles in een
stroomversnelling. Plots is fietsen een snelle en comfortabele
manier om je te verplaatsen. Het blijft nog een luxeproduct maar
wel één in het bereik van de middenklasse. Een middenklasse
die zich wat vrije tijd kan veroorloven en die dus ook wel eens op
uitstap gaat. Eerst vooral met ‘den tram’, maar rond 1895 ook met
dat moderne vervoersmiddel dat zoveel meer vrijheid verschaft
‘de fiets’.

de fietsknooppuntenkaarten is dus echt niet nieuw!

Al zeer snel ontstonden er clubs van ‘wielrijders’. Zo noemden deze
zichzelf in die periode. Zij trokken op zondag naar het platteland, de
bossen en velden om daar mooie toeristische fietstochten te maken.
Deze groepen van hoofdzakelijk jonge mannen, werden daarna al
gauw tot wielertoeristen omgedoopt. Om het clubverband te tonen
droegen zij vaak dezelfde pet of hetzelfde jasje.

fietsroutekaart provincie Antwerpen 1896

In deze periode had de burgerij in onze en omliggende dorpen
mooie buitenverblijven. Ze hoefde met hun fiets dus niet meer
vanuit de stad te vertrekken. Hierdoor werd al begin 1900 een
wielertoeristenclub in ’s-Gravenwezel opgericht.
Er groeide een hele handel rond deze wielerclubs. Zo kwamen
er fietskaarten, routes, fietsvriendelijke cafés, restaurants en
herstelplaatsen. Hieruit ontstonden trouwens ook Touring
wegenhulp en de Vlaamse Toeristenbond. Het huidige systeem met

Detail uit de fietsroutekaart van 1896 voor de provincie Antwerpen.
De rode lijnen zijn staats- of gemeentewegen. De blauwe lijnen
zijn goede (volle) tot minder goede (gestippelde) fietspaden. De
kruisjes duiden herstelpunten aan. Zoals je ziet bestond de baan
tussen Schilde en ’s-Gravenwezel nog niet. Het fietspad op de
Wijnegemsteenweg werd in 1895 aangelegd en staat wel al op
deze kaart.
Na de Eerste Wereldoorlog werd de auto het nieuwe snellere
speeltje van de rijken. De fiets werd het dagelijkse vervoermiddel
van de arbeiders, de koers hun sport. Het gezamenlijk fietsen,
ontwikkelde zich tot toeren op een koersfiets. De naam
wielertoeristenclubs heeft de tand des tijds echter overleefd.
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10-daagse van
de Geestelijke
Gezondheid
Elk jaar in oktober serveert de
10-daagse van de Geestelijke
Gezondheid je tal van activiteiten om je mentale weerbaarheid
te versterken.

Samen veerkrachtig!
Dit jaar staat de 10-daagse in het
teken van ‘veerkracht’. We hebben
allemaal sterktes waar we trots op
mogen zijn. Alleen … soms zien we ze
niet of lijken ze vanzelfsprekend. Onder
het motto ‘samen veerkrachtig’ nodigen
we iedereen uit om hun kracht te ontdekken, roepen we jullie op om samen trots
te zijn op deze krachten – groot en klein
– en om ze ook in te zetten om anderen te
helpen. Ontdek het programma!
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PROGRAMMA
05.10

speelbabbel met workshop EHBO en tweedehandsbeurs met
baby- en kinderspullen, grime en randanimatie

07.10

theatervoorstelling ‘Moeder is een noodzakelijk kwaad’

08.10

spelnamiddag voor alleenstaande ouders en hun kinderen

09.10

stand-up comedy met Jade Mintjens



Alle info over deze activiteiten lees je in onsvrijetijdsmagazine najaar 2022
of op www.schilde.be.

Heb jij baby- of kin
derkledij of speelg
oed
dat je graag een tw
eede leven geeft?
Reserveer dan snel je
plekje

aantal standhouders

voor de tweedehand
sbeurs op 5 ok tober.
Wacht niet te lang, wa
is beperkt. Inschrijven
nt het
via welzijn@schilde.b
e.

Ken je iemand die het
even moeilijk heeft?

Stuur eens een kaartje.

voor jo
u
EEN Z
ONN

Verras je buur, vriend of familielid met een tof kaartje met een
lieve boodschap. Laat hen zo weten dat ze er niet alleen voor
staan. En wie weet, krijg je zelfs een kaartje terug.

ESTRA

ALTJE

De kaartjes kun je gratis afhalen vanaf 26 september aan de balie
van de bib in Schilde en ’s-Gravenwezel, aan het onthaal in het
gemeentehuis en bij het evenementenloket in Werf 44.

Ik vind j
geweldi ou
g!

Dag
mooi
mens!
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Gezinsvriendelijk Schilde
In de vaste overtuiging dat kinderen en jongeren het heden én de
toekomst uitmaken, willen we als lokaal bestuur blijvend werken en
voortbouwen aan een kind- en gezinsvriendelijke gemeente.
Een gemeente waarin kinderen en jongeren alle kansen krijgen
om hun talenten te ontwikkelen. In samenwerking met
Huis van het Kind Voorkempen biedt lokaal bestuur Schilde
ook jouw gezin een extra duwtje in de rug.
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“

De Speelbabbel
De Speelbabbel is een ontmoetingsruimte voor (toekomstige)
ouders en grootouders van kinderen van 0-3 jaar. Het geeft (groot)
ouders de kans om sociale contacten te leggen en met elkaar in
gesprek te gaan over de opvoeding en het opgroeien van hun
(klein)kinderen. Rust en gezelligheid zijn belangrijke troeven.
De kinderen kunnen er fijn spelen met voor hen nieuw en leuk
speelgoed. Ze kunnen ook samen met andere kinderen (leren)
spelen en sociale vaardigheden ontwikkelen terwijl de (groot)
ouders in de buurt zijn. Ook worden er regelmatig activiteiten en
infosessies georganiseerd, zoals bijvoorbeeld een cursus EHBO
voor kleine kinderen, yoga voor ouder en kind of een workshop
babymassage. Deze activiteiten vind je altijd terug in ons
vrijetijdsmagazine of op www.schilde.be. Tijdens De Speelbabbel
is er steeds een kopje koffie of thee en voor de kinderen is er
water en een stukje fruit.
In De Speelbabbel vind je ook een ‘geefkast’. In deze kast kun
je speelgoed, kleding en andere kinderspullen achterlaten of
uitnemen. Zo krijgt dit materiaal weer een nieuw leven.
Spring dus gerust eens binnen. Iedereen is welkom om te komen
kijken of te komen geven.



’t Parkske, Eugeen Dierckxlaan 24, Schilde
Elke woensdag van 9 tot 12 uur (niet tijdens
schoolvakanties of schoolvrije dagen)

“

Ik zit vaak alleen thuis met de kindjes.
Het is dan ook heel leuk om hen samen
met leeftijdgenootjes te zien spelen.
Ook voor mezelf is het een welkome
afwisseling. Er valt hier altijd een
babbeltje te slaan!

”

Opvoedingswinkel en Opvoedingspunt
Iedereen die met vragen zit over opvoeden is welkom in de
Opvoedingswinkel in Zoersel. Dat kunnen ouders zijn, maar
ook grootouders, tantes, nonkels, vrienden, kinderbegeleiders,
leerkrachten, leiders van de jeugdbeweging, … Ook kinderen of
jongeren zelf zijn welkom! Hier wordt geluisterd naar je verhaal en
gezocht naar een antwoord op jouw vraag.
Misschien ben je geholpen met een gouden tip of heb je gewoon
een kleine aanmoediging nodig. Maar als er meer begeleiding
nodig is, word je snel en correct doorverwezen.
De Opvoedingswinkel biedt ook kortdurende begeleiding aan
bij autisme of ADHD: wat houdt de diagnose van mijn kind juist
in? Hoe vind ik de juiste aanpak? Twee keer per jaar vinden er
gratis lezingen plaats en er worden regelmatig oudergroepen
georganiseerd over een bepaald thema. Neem zeker eens een
kijkje op www.opvoedingswinkelzoersel.be voor het aanbod of
volg op Facebook of Instagram.

Ik had vroeger als jonge mama nood aan
nieuwe sociale contacten en vond deze
bij een groep mama’s uit de buurt. Dit
deed mij toen zo veel deugd! Toen ik over
het initiatief van de Speelbabbel hoorde,
heb ik me dan ook direct als vrijwilliger
opgegeven. We zijn trouwens altijd op
zoek naar extra hulp.

”

Gesprekken kunnen live doorgaan maar ook via telefoon of online.
Deze zijn vrijblijvend, anoniem en gratis. Wil je een afspraak met
een medewerker in Schilde? Bel of stuur een mailtje om een
afspraak vast te leggen. Zo kun je er zeker van zijn dat er echt
tijd genomen wordt en dat er in alle rust naar je geluisterd kan
worden.
Opvoedingspunt Schilde
’t Parkske, Eugeen Dierckxlaan 24, Schilde
 Enkel op afspraak
 03 633 98 98, opvoeding@schilde.be,
www.schilde.be/opvoedingspuntschilde


Opvoedingswinkel Zoersel
Handelslei 230, 2980 Zoersel
 03 633 98 98


Huis van het Kind Voorkempen
Op de website van het Huis van het Kind Voorkempen kunnen
(aanstaande) ouders, kinderen en jongeren van Brecht, Schilde,
Zandhoven, Zoersel en Wijnegem terecht voor alles rond opvoeden
en opgroeien. Je vindt er een uitgebreid aanbod aan infosessies en
workshops. Dit aanbod wordt uitgebreid met onder meer:
• het lokaal loket kinderopvang
Op de website www.kinderopvangvoorkempen.be kun je op
een makkelijke manier kinderopvang rond jouw woonplaats of
op de route naar je werk vinden.
• ‘Pas Zwanger’ infoavonden
Tijdens deze infoavonden krijg je een antwoord op al je vragen,
twijfels en bezorgdheden. Een deskundige overloopt in een
kleine groep alle fasen van de zwangerschap tot de geboorte.
• Gids ‘Meer doen met minder’
Meer kunnen doen met minder geld, wie wil dat niet? In deze
gids vind je alle nuttige informatie en tips bijeen per thema.


www.huisvanhetkindvoorkempen.be
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digidak helpt je op
de digitale weg

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

Digidak heeft een ruim aanbod om inwoners op de digitale weg te
helpen. Naast (bijna) gratis initiaties kun je ook terecht tijdens de
vrije inloopmomenten. Het team staat klaar om je te helpen met
al jouw digitale vragen. Dit kan gaan van een mail openen tot een
chatberichtje sturen naar je familie.
Initiaties

Vrije inloopmomenten

De iniaties bestaan meestal uit drie lessen
van ongeveer drie uur. Je neemt deel in
een groep van maximaal vijf personen
en er staan steeds een lesgever en een
ondersteunende begeleider klaar om je te
helpen.

Tijdens deze momenten staat de deur open
en is iedereen welkom. Je kunt er gratis
gebruik maken van een computer en een
begeleider helpt je graag verder met bijna
al je computervragen. Je mag ook je eigen
laptop meebrengen om je computervragen
voor te leggen.

Bij het ter perse van gaan van 2970
info was de kalender nog niet volledig
uitgewerkt, maar je kunt hem vanaf begin
september raadplegen op
www.digidak.be/locaties/#Schilde of
op schilde.bibliotheek.be/digidak.
Vooraf inschrijven is noodzakelijk. Dit kan
op:
• vrijdag 16 september (9 tot 12
uur) in de conferentiezaal van het
gemeentehuis, Brasschaatsebaan 30,
Schilde
• woensdag 21 september (18 tot 20
uur) in de bibliotheek in het Dorpshuis,
Kerkstraat 24, Schilde (’s-Gravenwezel)
Na de inschrijvingsdata, kun je
je – afhankelijk van de nog vrije
plaatsen – inschrijven tijdens de
vrije inloopmomenten in Schilde of
’s-Gravenwezel.
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Reserveren is aangeraden. Personen met
een afspraak krijgen voorrang. Inschrijven
voor de vrije inloop kan via
schilde.bibliotheek.be/digidak.
Digidak in ’t Parkske
Eugeen Dierckxlaan 24, Schilde
Vrije inloop elke vrijdag van 9 tot 12 uur.
Digidak in het Dorpshuis
Kerkstraat 24, Schilde (’s-Gravenwezel)
Vrije inloop elke woensdag van 18 tot 20
uur.
03 380 07 44, digidak@schilde.be,
www.digidak.be



Schilde is
FairTrade
Gemeente en
daar zijn we
trots op
Veel producten die bij ons in de rekken liggen, worden geproduceerd in
het Zuiden. De producenten worden er
vaak onderbetaald en werken er in veel
gevallen in slechte omstandigheden.
Afgelopen jaar ontvingen we de titel van
‘FairTradegemeente’.
Deze titel toont aan dat de gemeente
Schilde en haar inwoners eerlijke en
lokale duurzame handel niet alleen een
warm hart toedragen, maar er ook effectief werk van maken.
In een FairTradegemeente zet het lokaal
bestuur zich in om eerlijke handel te promoten. Maar ook lokale ondernemers,
horeca, scholen en bedrijven zetten hun
schouders onder dit initiatief.
En jij, geef jij duurzame en eerlijke handel ook jouw steun?

6

FAIR TRADE
HOTSPOTS
IN SCHILDE

HOTSPOT 3
Fair Trade: GreenKit
Fair Trade Fietsdokter
De fietsdokter brengt het liefst oude
fietsen helemaal terug in orde om afval te
verminderen. Sociaal kwetsbare jongeren
en mensen die het moeilijk hebben op de
gewone arbeidsmarkt vinden werk in zijn
atelier en krijgen fietsherstelcursussen.
 Kerkelei 75, Schilde
 www.facebook.com
DeFietsdokterSchilde

HOTSPOT 4
Fair Trade De
Dobbelhoeve
Fair Trade is veel meer dan bananen en
chocolade. In onze gemeente vind je heel
wat ondernemers en verenigingen die de
titel ‘Duurzame Held’ dragen. Dit zijn echte
‘Fair Trade hotspots’. Van babyspulletjes en
kleding tot groenten en fruit, de producten
bij deze ondernemers zijn het resultaat
van eerlijke handel. Want ook lokaal en
duurzaam geteelde voeding is natuurlijk Fair
Trade.

HOTSPOT 1
Fair Trade: GreenKit
GreenKit wil dé referentie
zijn voor alles wat duurzaam
is voor moeder en baby. Met tips,
productreferenties en informatie worden
jonge ouders op weg gezet in hun
zoektocht naar veilige en duurzame
producten. Aanstaande mama’s krijgen
via hun vroedvrouw of gynaecoloog de
GreenKit ontdekkingsdoos met ecologische
stalen van producten voor baby en mama.
 Oudebaan 168, 2970 Schilde
 www.greenkit.be

HOTSPOT 2
Fair Trade: Babyluff
De hele collectie van
Babyluff staat voor de
liefde, passie, kwaliteit en aandacht voor
menswaardige werkomstandigheden. Het
gamma bevat geen serieproducten maar
producten van kleinschalige bedrijfjes, de
meeste met een fairtradelabel. Ook lokale
ontwerpen zoals de kussentjes en dekentjes
van It Takes Two uit Schilde en de collectie
van LN Knits uit Brasschaat maken deel uit
van het aanbod.
 Turnhoutsebaan 32O, Schilde
 www.babyluff.be

Gemengde bioboerderij De
Dobbelhoeve biedt een zeer divers aanbod
duurzame producten.  Sinds 1987 verkopen
zij biologisch geteelde voeding, ecologische
schoonmaak en wasmiddelen, gezonde biofrisdrank, -wijn en -bier. Zowel biologische  
fairtradeproducten als kraakverse gewassen
van eigen veld kun je in de boerderijwinkel
vinden.  
 Goorstraat 43, Schilde
 www.dobbelhoeve.be

Oktober is
Maand van de
Fair Trade
Om onze nieuwe titel van
FairTradegemeente te vieren, organiseren
we dit jaar geen week, maar een heuse
maand van de Fair Trade! Zo geven we
eerlijke en duurzame initiatieven in
Schilde meer bekendheid en vergroten
we de steun die zij krijgen.
Het hoogtepunt van deze maand vindt
plaats op zaterdag 8 oktober. Die
dag kun je mee komen vieren op het
FairTradefeest in Werf 44. Naast de
officiële huldiging van onze FairTradetitel
wordt ook de Duurzame Held van dit
jaar in de bloemetjes gezet. Verder kun
je deelnemen aan kookworkshops, is
er een heus chocoladespel en kun je
de fairtradeondernemers van Schilde
ontmoeten op hun stands.

PROGRAMMA

HOTSPOT 5
Fair Trade Oxfam
Wereldwinkel
Bij Oxfam Wereldwinkel kun je terecht
voor heel wat zaken, van fairtradekoffie
tot verzorgingsproducten, van het
huismerk Oxfam Fair Trade of van andere
fairtrademerken. Oxfam koopt rechtstreeks
bij kwetsbare producenten, met oog voor
ecologische duurzaamheid. Bovendien steun
je met je aankoop een vrijwilligersbeweging
die strijdt voor eerlijke handel en ieders
recht op een menswaardig leven.
 Schoolstraat 14A, Schilde
 www.oxfamwereldwinkels.be/winkels
schilde

HOTSPOT 6
Fair Trade
Kringwinkel De Cirkel
Alle producten van De Kringwinkel hebben
een verhaal. Net als iedereen die bij hen
in dienst is. Kringwinkel De Cirkel redt
zoveel mogelijk spullen van de afvalberg.
De inkomsten uit de verkoop van deze
producten worden gebruikt om mensen
die weinig of geen kansen hebben op de
gewone arbeidsmarkt een passende job te
geven. Zo doen ze ervaring op en krijgen ze
terug een toekomstperspectief.
 Turnhoutsebaan 444, Schilde
 www.dekringwinkel.be



01.10

Werelddag van de
koffie en Verwendag
in de bib.

03.10

film Parasite

05.10

Tweedehandsbeurs
voor kinderspullen

08.10

Fair Trade feest!

20.10

Youca Action Day
(via de scholen)

29.10

Concert 20 jaar GROS

Alle info over de activiteiten lees
je in ons vrijetijdsmagazine
najaar 2022.
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Uit in
Schilde
DO 1 SEPTEMBER

MA 5 SEPTEMBER

DO 8 SEPTEMBER

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

Denksport  Start MaandagWiezen
Molenerf, Molenstraat 70, Schilde,
van 13 tot 16 uur
 kkkkrommenaas@outlook.com

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

MA 5 SEPTEMBER

01

Sport  Start joggen
Sint-Lodewijk (kruispunt Kerkstraat
61 en Ijzermaalsteenweg), Schilde
(’s-Gravenwezel), 8 uur
 03 658 82 82, ferm.femma@
sgravenwezel@gmail.com

Sport  Start stappen
De Smidse, Sint-Jobsteenweg 44, Schilde
(’s-Gravenwezel), 10 uur
 03 658 84 73, ferm.femma@
sgravenwezel@gmail.com

DI 6 EN DO 15
SEPTEMBER

02

Uitstap  Geleid bezoek Centraal
Station Antwerpen
Koningin Astridplein 27, 2000
Antwerpen, 10 uur
 03 658 24 38,
neosschildesgravenwezel@gmail.com,
www.neosvzw.be/schilde

MA 5 SEPTEMBER
Sport  Start Nordic walken
Sint-Lodewijk (kruispunt Kerkstraat
61 en Iizermaalsteenweg), Schilde
(’s-Gravenwezel), 9 uur
 0478 27 74 27, ferm.femma@
sgravenwezel@gmail.com

WO 7 SEPTEMBER

MA 5 SEPTEMBER
Welzijn  Start lessenreeks Tai Chi en
Qigong
Dorpshuis, Kerkstraat 24, Schilde
(’s-Gravenwezel), van 10 tot 11 uur
 0473 90 00 62, www.gracia.be

MA 5 SEPTEMBER
Welzijn  Start lessenreeks Tai Chi
Dorpshuis, Kerkstraat 24, Schilde
(’s-Gravenwezel), van 11 tot 12 uur
 0473 90 00 62, www.gracia.be

01
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DI 6 SEPTEMBER

Denksport  Start WoensdagWiezen
Molenerf, Molenstraat 70, Schilde,
van 13 tot 16 uur
 kkkkrommenaas@outlook.com

DO 8 SEPTEMBER
Welzijn  Start lessenreeks Tai Chi en
zwaard
Dorpshuis, Kerkstraat 24, Schilde
(’s-Gravenwezel), van 11 tot 12 uur
 0473 90 00 62, www.gracia.be

02

ZA 10 SEPTEMBER
Sport  Fietstocht verkenning
Caterskapel
Sint-Willebrordushof, Sint-Willebrorduslaan
29, Schilde, 9 uur
 0475 57 80 24,
lode.rubberecht@skynet.be,
www.natuurpunt.be

ZO 11 SEPTEMBER
Tentoonstelling  over de historiek
van de kerk en wijk Schilde-Bergen
tijdens Open Monumentendag
Kerk Schilde-Bergen, Pater Nuyenslaan 68,
Schilde, van 10 tot 18 uur
 dienst cultuur, cultuur@schilde.be

ZO 11 SEPTEMBER

03

Lezing  over de historiek van de
kerk en wijk Schilde-Bergen tijdens
Open Monumentendag
Kerk Schilde-Bergen, Pater Nuyenslaan
68, Schilde, 20 uur
 dienst cultuur, cultuur@schilde.be

DO 15 SEPTEMBER
Natuur  Wandeling Pierenpad in Halle
Startplaats: heemhuis De Drie Rozen,
Kerkstraat 41-45, Schilde
(’s-Gravenwezel), 13.45 uur
 03 658 87 50,
secretariaat@dedrierozen.be

03

05

DO 15 SEPTEMBER

DO 22 SEPTEMBER

ZO 2 OKTOBER

Welzijn  Proefles Tai Chi
Dorpshuis, Kerkstraat 24, Schilde
(’s-Gravenwezel), van 20 tot 21 uur
 0473 90 00 62, www.gracia.be

Cursus  Info- en inschrijvingsavond
Atelier Schild(rs)hof seizoen 2022-2023
Oranjerie, De Pont 45, Schilde, 20 uur
 ateliers.schildershof@gmail.com

DI 20 SEPTEMBER

ZO 25 SEPTEMBER

Natuur  Paddenstoelen zoeken in
het Dreihoeksbos
Schanslaan (Kleine Schans), Schilde,
14 uur
 VMPA Natuurgidsen Schilde,
0498 39 71 73

Voordracht  Opfrissing van de
wegcode
Dorpshuis, Kerkstraat 24, Schilde
(’s-Gravenwezel), 20 uur
 Gezinsbond ’s-Gravenwezel,
03 384 30 96, paulgysen@hotmail.com

Natuur  Herfstwandeling in het
Gravinnenbos
Ketelstraatje (aan bunker), Schilde
(’s-Gravenwezel), 9.30 uur
 Gezinsbond ’s-Gravenwezel,
03 658 06 31, sieglinde.mertens@gmail.com

WOE 21 SEPTEMBER

DI 27 SEPTEMBER

Varia  Kennismaking Ferm Femma
tijdens markt
Lodewijk De Vochtplein, Schilde
(’s-Gravenwezel), 9 uur
 03 658 82 82, ferm.femma@
sgravenwezel@gmail.com

Uitstap  Bezoek aan het Koninklijk
Museum voor Schone Kunsten
Leopold de Waelplaats 2, 2000 Antwerpen, 10 uur
 03 658 24 38,
neosschildesgravenwezel@gmail.com,
www.neosvzw.be/schilde

WOE 28 SEPTEMBER

DO 22 SEPTEMBER
Natuur  Wandeling O.L.V. van
Nazarethabdij in Brecht
Startplaats: heemhuis De Drie Rozen,
Kerkstraat 41-45, Schilde (’s-Gravenwezel),
13.45 uur
 03 658 87 50,
secretariaat@dedrierozen.be

DO 22 SEPTEMBER
Voordracht  ‘Europa in woelig water’
door Rob Heirbaut
Werf 44, Schoolstraat 44, Schilde,
14 uur
 03 658 24 38,
neosschildesgravenwezel@gmail.com,
www.neosvzw.be/schilde

DO 22 SEPTEMBER

04

Lezing  Een gezonde relatie als
ouder door Liesbeth Lippens
Werf 44, Schoolstraat 44, Schilde,
19.30 uur
 dienst vrije tijd en welzijn,
03 380 07 47, welzijn@schilde.be

04

Workshop  Start lessenreeks
bloemschikken
Dorpshuis, Kerkstraat 24, Schilde
(’s-Gravenwezel), 19.30 uur
 03 658 82 82, ferm.femma@
sgravenwezel@gmail.com

MA 3 OKTOBER
Culinair  Demonstratieles bakken
Dorpshuis, Kerkstraat 24, Schilde
(’s-Gravenwezel), 13 uur
 Ferm Femma ’s-Gravenwezel,
hendrixrita@yahoo.com

DO 6 OKTOBER
Natuur  Wandeling Steynhoevepad in
Schilde
Startplaats: heemhuis De Drie Rozen,
Kerkstraat 41-45, Schilde (’s-Gravenwezel),
13.45 uur
 03 658 87 50,
secretariaat@dedrierozen.be

VRIJ 7 OKTOBER

06

Toneel  Moeder is een
noodzakelijk kwaad
Werf 44, Schoolstraat 44, Schilde, 20 uur
 dienst vrije tijd en welzijn, 03 380 07
47, welzijn@schilde.be

DO 29 SEPTEMBER
Natuur  Wandeling Hegte Heydepad
in Sint-Antonius
Startplaats: heemhuis De Drie Rozen,
Kerkstraat 41-45, Schilde (’s-Gravenwezel),
13.45 uur
 03 658 87 50,
secretariaat@dedrierozen.be

ZA 1 OKTOBER
Feest  Verwendag en boekenfeest in
de bib
Bibliotheekfiliaal, Kerkstraat 24, Schilde
(’s-Gravenwezel), van 10 tot 12 uur
Hoofdbibliotheek, Brasschaatsebaan 30,
Schilde, van 14 tot 17 uur
 03 380 16 01, bibliotheek@schilde.be,
schilde.bibliotheek.be

05

ZO 9 OKTOBER
Natuur  Najaarswandeling in
‘s-Gravenwezel
De Smidse, Sint-Jobsesteenweg 38, Schilde
(’s-Gravenwezel), 14.30 uur
 VMPA Natuurgidsen Schilde,
0497 94 05 18

DO 13 OKTOBER
Natuur  Wandeling Kochpad in
Wuustwezel
Startplaats: heemhuis De Drie Rozen,
Kerkstraat 41-45, Schilde (’s-Gravenwezel),
13.45 uur
 03 658 87 50,
secretariaat@dedrierozen.be

06
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VRIJ 14 OKTOBER

DO 20 OKTOBER

DO 27 OKTOBER

Voordracht  ‘Groene Waterstof’ door
Jean-Baptiste De Cuyper
Werf 44, Schoolstraat 44, Schilde, 14 uur
 03 658 24 38,
neosschildesgravenwezel@gmail.com,
www.neosvzw.be/schilde

Sport  Groepsfitness ‘Drums fit’
Dorpshuis, Kerkstraat 24, Schilde
(’s-Gravenwezel), 20 uur
 03 658 82 82, ferm.femma@
sgravenwezel@gmail.com

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

DI 18 OKTOBER
Welzijn  Bloedinzameling in Schilde
Werf 44, Schoolstraat 44, Schilde, 17.30 tot
20.30 uur
 www.rodekruis.be

DO 20 OKTOBER
Natuur  Wandeling Aster Berkhofpad
in Rijkevorsel
Startplaats: heemhuis De Drie Rozen,
Kerkstraat 41-45, Schilde (’s-Gravenwezel),
13.45 uur
 03 658 87 50,
secretariaat@dedrierozen.be

DO 20 OKTOBER
Muziek  De zwarte roots van
rockmuziek met Robert Van Yper
Werf 44 (kleine zaal), Schoolstraat 44,
Schilde, 20 uur
 www.ummagumma.be

ZO 23 OKTOBER
Natuur   Wandeling in Gooreind
Startplaats: parking Coda Gooreind,
Bredabaan 743, 2990 Wuustwezel
 Pasar, 0494 57 07 89,
jefdemaeyer1957@gmail.com

ZO 23 OKTOBER
Denksport   Wedstrijdpuzzelen
Dorpshuis, Kerkstraat 24, Schilde
(’s-Gravenwezel), 14.30 uur
 Gezinsbond ’s-Gravenwezel,
03 658 15 48, guido.antheunis@skynet.be

WOE 26 OKTOBER
Welzijn  Bloedinzameling in
‘s-Gravenwezel
Dorpshuis, Kerkstraat 24, Schilde
(’s-Gravenwezel), van 18 tot 20.30 uur
 www.rodekruis.be

Jouw event in deze
kalender?
Organiseer jij een evenement in
Schilde? Geef het in op
www.uitdatabank.be, de grootste
activiteitendatabank in Vlaanderen.
Het evenement wordt ook
opgenomen in de kalender op
www.schilde.be en eventueel in dit
overzicht.
(afsluiting op donderdag 22
september voor evenementen in
november en december)

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

Van vrijdag 23 tot en met zondag 25 september

Driedaagse Mens en Dementie
1 op de 5 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 vzw in samenwerking met Schilde en Dwaallicht
een 3-daags event rond deze problematiek met verschillende
voordrachten, een zorgbeurs, een praatcafé en een concert
‘Ummagumma on the Rocks’! Een swingend optreden van een
rockkoor met 50-plussers. Een keur van liedjes uit een licht- en
donkergrijs verleden, van The Mamas & The Papas tot CCR, over
ELO, Roy Orbison ... Zing jij mee?
De opbrengst van de drie concerten gaat naar het
dementievriendelijk maken van Schilde en 's-Gravenwezel.
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Plaats: Werf 44 (kleine zaal), Schoolstraat 44, Schilde
Prijs concert: 12 euro (-12 jaar gratis), te verkrijgen bij
marc@ummagumma.be
Info: 0477 52 24 91, www.ummagumma.be

Ontdek
het volledige
programma op
www.werf44.be.

UITGELICHT

6

5

1

4

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

3

2

CONTACT

4

Marian Van Alphen Open VLD
Schepen en lid vast bureau
welzijn, gezondheid, ontwikkelings
samenwerking, 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 de burgemeester?
03 380 16 21 of www.schilde.be/burgemeester

Alle gemeentelijke diensten,
recyclagepark, bib en sociaal
huis sluiten op maandag 11 en
donderdag 21 juli en op maandag
15 augustus.

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

Een publicatie van lokaal bestuur Schilde,
Brasschaatsebaan 30, Schilde
Redactie
Dienst communicatie en onthaal
03 380 16 90
communicatie@schilde.be
Vormgeving en druk
Antilope De Bie Printing
Verantwoordelijke uitgever
Burgemeester Dirk Bauwens,
Amazonenlaan 9, 2970 Schilde

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.

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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Zondag
11 september 2022

openmonumentendag.be
een initiatief van

volg ons op

in samenwerking met

en

#openmonumentendag

v.u. Matthias Francken, Herita vzw, Oude Beurs 27, 2000 Antwerpen, Vrij van zegel, art. 198

Open
Monumentendag

