
Maak het mee 

VRIJE TIJD
VOORJAAR

2023



GENIET VAN EEN GEVARIEERD  
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. 

Podiumaanbod p.04

Evenement, expo p.10

Film p.15

Sport p.19

Uitneembare kalender p.22

Bibliotheek p.26

Buurthuis De Vier Wieken p.34

Cursus, workshop, lezing p.36

Blijf op de hoogte
Check de meest actuele informatie steeds op onze website, Facebook, 
Instagram of via onze tweewekelijkse nieuwsbrief. 

www.schilde.be

www.facebook.com/2970Schilde

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.  
(Schoolstraat 44, Schilde, 03 380 16 83) 
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RUIL JE GESPAARDE PUNTEN IN VOOR 
LEUKE VOORDELEN

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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ZWARTZAK
solovoorstelling met  
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.

ZATERDAG 28 JANUARI

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

PODIUM- 
AANBOD
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WINTERFESTIVAL
kom en geniet mee 

Academie Wijnegem Schilde Zoersel organiseert 
opnieuw het gezelligste winterfestival van Schilde. 
Kom kijken naar de popbands, rockgroepen en 
jazzcombo’s. Een fijne sfeer, iets lekker om te 
drinken en getalenteerde muzikanten, dat wil je 
niet missen. Tot dan!

VRIJDAG 10 FEBRUARI

	  18 uur
	 Werf 44 (grote zaal), Schoolstraat 44, Schilde
	  www.academieschilde.be 

QUINNIE EN QUINN
jeugdvoorstelling (vanaf  
6 jaar) met 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.

WOENSDAG 15 FEBRUARI

	 15 uur
	 Werf 44 (grote zaal), Schoolstraat 44, Schilde
	  www.werf44.be
	  5 euro
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HURORAM!
concert met  
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’. 

VRIJDAG 17 FEBRUARI

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

LUPA GANGGANG 
QUARTET
muziekvoorstelling

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.”

ZATERDAG 4 MAART

	 20 uur
	  Werf 44 (kleine zaal), Schoolstraat 44, Schilde
	  www.werf44.be
	  15 euro
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ACHTERAF NIET 
KOMEN HUILEN
theatervoorstelling met 
Robrecht Vanden Thoren

Robrecht Vanden 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.

VRIJDAG 21 APRIL

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

ON-
jeugdvoorstelling met 
FroeFroe

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.

ZATERDAG 29 APRIL

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

WOENSDAG 10 MEI

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

REMY VAN 
KESTEREN AND  
THE ANALOGUE 
ROBOT ORCHESTRA
concert

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.

ZATERDAG 13 MEI

	  20 uur
	  Werf 44 (grote zaal), Schoolstraat 44, Schilde
	  www.werf44.be
	  15 euro
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Meer info
www.academieschilde.be
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FOYER- 
CONCERTEN
in Werf 44

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

Vrijdag 3 februari om 19 uur 
Luister naar de wondermooie 
gezangen van het koor onder leiding  
van Elisabeth Ring.

Woensdag 15 maart om 19 uur
Laat je meevoeren op jazz, pop & rock 
muziek onder leiding van Jakob Ampe.

Zondag 30 april om 11 uur
De afdeling ‘Oude muziek’ komt het 
beste van zichzelf geven.

	  www.academieschilde.be

NACHTKERK
klassiek concert op locatie

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. 

ZATERDAG 24 JUNI

	 21 uur
	  Sint-Catharinakerk, Kerkstraat, Schilde 

(’s-Gravenwezel)
	  www.werf44.be
	 20 euro



EVENE-
MENTEN 
EN EXPO NIEUWJAARS- 

BABBEL
Klink je met ons mee?

Geen Nieuwjaar zonder nieuwjaarsdrink. Daarom 
trakteert het lokaal bestuur haar inwoners. Want 
eindelijk kunnen we terug samen toosten op een 
nieuw jaar! Er is drank, er is eten en er is héél veel 
sfeer. Met vrienden of familie 2023 feestelijk 
inzetten? Dat het plezant wordt, staat nu al vast!

VRIJDAG 13 JANUARI 

	  19 tot 21 uur
	  Werf 44 (parking), Schoolstraat 44, Schilde

SCHOLENBEURS
naar het secundair

Alle secundaire scholen uit de regio zakken 
opnieuw af naar Werf 44 in Schilde. Naast scholen 
uit onze gemeente, stellen ook scholen uit andere 
gemeentes zich voor. Met de scholenbeurs willen 
we ouders en leerlingen ondersteunen bij de 
studiekeuze voor het secundair onderwijs.. Alle 
leerlingen van 5e en 6e leerjaar en hun ouders zijn 
welkom.

DONDERDAG 9 FEBRUARI 

	  17.30 tot 20 uur
	  Werf 44, Schoolstraat 44, Schilde
	  03 380 07 42, onderwijs@schilde.be
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DAG VAN  
DE ACADEMIE
met toonmomenten  

en optredens

Op deze dag vieren we in Vlaanderen de 
dag van de academies. Ook onze academie 

organiseert naar goede gewoonte 
verschillende toonmomenten en activiteiten. 

Zo kunnen we al verklappen dat je in de 
grote zaal van Werf 44 de leerlingen van 

Muziekpraktijk aan het werk ziet en er ook 
al een klarinetconcert op het programma 
staat. Check het volledige programma op  

www.academieschilde.be

ZATERDAG 11 FEBRUARI

	 9 tot 21 uur
	  Werf 44, Schoolstraat 44, Schilde
	  www.academieschilde.be
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ER IS HEEL WAT TE 
DOEN OP MAANDAG 
1 MEI
Slenter over de feestmarkt, 
maak een ritje op een 
kermismolen, schrijf je in voor 
een fietsfotozoektocht  
of bewonder oude voertuigen

Van 8 tot 17 uur kun je in de Schoolstraat koopjes 
doen op de markt. Gezellig, ontspannend en in een 
familiale sfeer. Met een ruim assortiment en 
interessante voorwaarden. En ook op de parking van 
Werf 44 is het feest. Want de kermis is er voor 
klein en groot. Een ritje maken op de paardenmolen 
of liever een lekkere smoutebol smullen? Dit jaar 
staat de kermis er van zaterdag 29 april tot en 
maandag 1 mei. Drie dagen kermisplezier dus!

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

Ook weerklinkt het startschot van het nieuwe 
toeristische seizoen aan Werf 44. Je bent welkom 
van 10 tot 18 uur. Vanaf dan tot eind september kun 
je weer meedoen aan de fietsfotozoektocht 
doorheen de Voorkempen. Schrijf je op maandag  
1 mei in voor vijf in plaats van zes euro.  
De prijsuitreiking vindt plaats in september.

MAANDAG 1 MEI

	  centrum Schilde
	  markt en kermis: dienst.der.werken@schilde.be,  

03 380 14 83

   opening toeristisch seizoen:  
www.toerismevoorkempen.be

  oldtimerrally: www.elitereklaamrally.be
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KUNST- EN BROCANTEMARKT

snuisteren en beleven

Kunstenaars, ambachtslui en professionele brocanteurs uit heel Vlaanderen tonen  
en bieden hun waren te koop aan. Tussen 10 en 18 uur wordt het Schildehof  
omgetoverd tot een bijzonder charmante belevenismarkt voor jong en oud.

Ook Peter en Christophe Bernaerts van het tv-programma ‘Rijker dan je denkt’ zijn weer van de partij.  
Heb je een kunstwerk of een object waarvan je denkt of hoopt dat het iets waard zou kunnen zijn,  

kun je het vrijblijvend laten schatten tussen 14 en 17 uur in de Oranjerie. Maximaal twee voorwerpen  
per persoon. Inschrijven is verplicht. Plaatsen zijn beperkt. Laat deze kans niet liggen!

Voor wie even wil verpozen, zijn er concerten en randanimatie voorzien op en rond de kasteelvijver.  
Eten en drinken kun je naar believen aan één van de kraampjes of op het gezellige terras.

ZONDAG 28 MEI

	  10 tot 18 uur
	  Oranjerie, De Pont 45, Schilde
	  cultuur@schilde.be
	  www.schilde.be/inschrijven  

(enkel inschrijven voor het schatten  
van een kunstwerk of object)
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’S-GRAVENWEZEL FEEST EN BRUIST
tijdens kermisweekend van 10 en 11 juni

Zaterdag 10 juni: Dorpsdag - ‘Wezel Zomert’
Naar jaarlijkse traditie trappen we de zomer in ’s-Gravenwezel ook dit jaar af met de Dorpsdag.  
De Kerkstraat, de Wijnegemsteenweg en het Lodewijk De Vochtplein vormen dan het decor van diverse gezellige 
activiteiten. De rode draad tijdens dit event vormt de feestmarkt met standen van lokale handelaars, 
marktkramers en verenigingen. Diverse winkels zetten hun deuren open en een gevarieerde mix van optredens 
en attracties voor jong en oud zorgen voor nog meer sfeer en ambiance. Genieten van al dat leuks en fijne 
mensen ontmoeten kan van 17 tot 23 uur. De feestmarkt sluiten we feestelijk af met een spetterend vuurwerk 
om 23 uur. Daarna kan er nog verder worden gefeest tijdens het sGRAVENbal, de afterparty voor jong en oud 
boordevol sfeer en good vibes.
 
Zondag 11 juni: wielerwedstrijd
Wielerfans komen aan hun trekken tijdens de 68e wielerwedstrijd voor Eliterenners zonder contract en Beloften 
Cycling Vlaanderen. Kom zeker kijken naar deze omloop. Vertrek om 15 uur. Koersformaliteiten 
en vertrek/aankomst: Café Hof van Wezel, Kerkstraat 34.
 
Van zaterdag 10 tot en met dinsdag 13 juni: kermis op het Lodewijk De Vochtplein

ZATERDAG 10 JUNI

dorpsdag: 17 tot 23 uur
vuurwerk: 23 uur
afterparty: onmiddellijk na het vuurwerk

ZONDAG 11 JUNI

wielerwedstrijd: 15 uur
kermis blijft staan tot dinsdag 13 juni
	  centrum ’s-Gravenwezel
	  dorpsdag: dorpscomite.sgravenwezel@telenet.be, 0496 18 03 88,  

www.facebook.com/dcwezel 
markt en kermis: dienst.der.werken@schilde.be, 03 380 14 83 
wielerwedstrijd: vermeiren.marc1@telenet.be,  
0496 83 35 27, www.kwacwezelsportief.be

#eenhartvoorwezel
#pareldervoorkempen
#sgravenwezel

#eenhartvoorwezel
#pareldervoorkempen
#sgravenwezel



TENTOONSTELLING:  
KAMER VOL KLEI
Keramiek is vandaag hotter dan ooit. Naast het pottenbakken, ontwikkelde keramiek zich ook 
tot een volwaardig artistiek medium en kreeg het een plaats binnen de Schone Kunsten. 
Internationaal experimenteren kunstenaars van Pablo Picasso tot Joan Miró met keramiek.  
Ook in België staat een generatie kunstenaars-keramisten op, die al snel nationaal en 
internationaal succes oogst. Het Museum Albert Van Dyck toont vier belangrijke namen uit  
die eerste generatie: José Vermeersch met zijn aardekleuren mensen en honden,  
Rogier Vandeweghe en Pierre Culot met hun monumentale vazen die de mens evoceren 
en Lutgart De Meyer met haar kleurrijke abstracte vouwvormen.

Deze tentoonstelling toont eveneens vier koplopers uit de generatie die daarna komt:  
Anne Ausloos, Nathalie Doyen, Alexandra Engelfriet en Bie Michels. Zij richten hun 
aandacht niet alleen op het kunstwerk maar ook op het materiaal, de klei. Zo werkt  
Anne Ausloos met klei uit de buurt van het Museum Albert Van Dyck. Alexandra Engelfriet 
brengt dankzij video de beleving van klei over. 

Een niet te missen tentoonstelling die verschillende stromingen en facetten van keramiek 
toont.

VAN DINSDAG 28 FEBRUARI TOT ZONDAG 4 JUNI 

	  10 tot 17 uur (van dinsdag tot vrijdag)
  13 tot 17 (zaterdag en zondag)
  maandagen en feestdagen gesloten
	  Museum Albert Van Dyck, Brasschaatsebaan 30, Schilde
	  03 380 16 37, cultuur@schilde.be 
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DECISION TO LEAVE
Cinéma Sonja

In deze Koreaanse thriller staat rechercheur 
Hae-joon centraal. Hij onderzoekt de onnatuurlijke 
dood van een man op een berg en ontmoet diens 
weduwe Seo-rae. Hae-joon observeert de vrouw 
omdat ze niet onder de indruk is van wat haar man 
overkwam. Ze is zijn hoofdverdachte, maar 
tegelijkertijd raakt hij in de ban van haar en 
ontwikkelt hij romantische gevoelens. Actrice  
Tang Wei zet ook hier weer een fenomenale femme 
fatale neer. ’Decision to Leave’ houdt het midden 
tussen een politiethriller, romance en absurde 
komedie. Veel visueel vernuft en een sterke plot.

MAANDAG 2 JANUARI

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

FILM
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PAPICHA
Cinéma Sonja

Terroristische groeperingen proberen een 
islamitische en archaïsche staat in het land te 
vestigen. Vrouwen worden onderdrukt en verplicht 
een sluier te dragen. De jonge modestudente 
Nedjma (Papicha) en haar vriendinnen trekken zich 
daar weinig van aan. Zij zijn westers georiënteerd 
en ontsnappen ’s nachts uit het internaat om tot 
vroeg in de ochtend in discotheken de bloemetjes 
buiten te zetten. Aan dat zorgeloos leventje komt 
een einde als de zus van Papicha, een kritische 
journaliste, op klaarlichte dag wordt doodgeschoten 
door fundamentalisten. Voor Nedjma is dat het sein 
om nog feller voor zichzelf en de rechten van 
andere vrouwen op te komen. 

MAANDAG 6 FEBRUARI

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

TORI ET LOKITA 
Cinéma Sonja 

Het is de gebroeders Dardenne opnieuw gelukt de 
menselijke maat ter discussie te stellen in een 
hartverscheurend drama dat je naar de keel grijpt. 
Lokita is samen met de weesjongen Tori vanuit 
Benin naar België gevlucht. Om de vereiste 

papieren te kunnen bemachtigen, geven ze zich bij 
de officiële instanties uit voor broer en zus. 
Ondertussen worden ze uitgebuit door een 
restauranteigenaar die hen als drugskoerier 
misbruikt.

MAANDAG 13 MAART 

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

ABELTJE 
jeugdfilm 6+ 

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 7 JANUARI

	 15 uur
	  Werf 44 (kleine zaal), Schoolstraat 44, Schilde
	  www.werf44.be	
 3 euro
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MIJN VADER IS EEN 
SAUCISSE
jeugdfilm

Zoë is beste maatjes met haar vader. Wanneer papa 
besluit om zijn baan als bankier op te geven om 
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.

ZATERDAG 1 APRIL

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

CORSAGE 
Cinéma Sonja

In 1877 wordt Elisabeth (Sisi) veertig jaar oud. 
Tussen neus en lippen zegt een bezorgde dokter 
tegen de Oostenrijkse keizerin dat veertig op dat 
moment de gemiddelde levensverwachting is van 
een vrouw. Dat blijkt niet het meest tactvolle wat je 
kunt zeggen tegen iemand die bekendstaat om 
haar buitengewone schoonheid. Worstelend met 
ouder worden, zou Sisi haar gezicht de jaren erna 
steevast verstoppen achter een sluier.  
Haar keizerlijke leven voelde net zoals haar typische 
korset aan: verstikkend. Ze zocht daarom houvast in 
oppervlakkige zaken zoals diëten, mode en haar 
eigen vergankelijke schoonheid.  
Als die stilaan vervaagt, gaat het bergaf.

MAANDAG 3 APRIL

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

17 juli 2014 staat in de boeken geschreven als  
een van de zwartste dagen in de 
luchtvaartgeschiedenis. Die dag werd Malaysia 
Airlines Flight 17 (MH17) boven het oosten van 
Oekraïne uit de lucht geschoten door pro-Russische 
separatisten. Op het land bij de boerderij van Irka en 
Tolik ligt een brokstuk van het vliegtuig. Bovendien 
heeft een slecht gerichte raket een groot gat in hun 
huis geslagen. Vluchten zo lang het nog kan, zou je 
denken. Toch niet, net omwille van die noodlottige 
gebeurtenissen wil de hoogzwangere Irka in de 
woning blijven. Haar licht ontvlambare echtgenoot 
vindt dat een vrouw in haar toestand zo snel 
mogelijk uit het oorlogsgebied moet worden geleid. 
Eén keer raden wie aan het langste eind trekt.

MAANDAG 15 MEI

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

NOWHERE SPECIAL
Cinéma Sonja

‘Nowhere Special’ is een ontroerende film over de 
liefde van een vader voor zijn zoon. John, een 
35-jarige ramenwasser in Noord-Ierland, heeft zijn 
leven gewijd aan het opvoeden van zijn vierjarige 
zoon Michael nadat de moeder hen kort na de 
bevalling heeft verlaten. Ze leven een simpel 
bestaan maar delen een liefdevolle band. John 
wordt ongeneeslijk ziek en gaat op zoek naar de 
perfecte familie voor Michael. Hij denkt te weten 
wat hij zoekt en wordt hierin gesteund door het 
adoptiebureau, maar het perfecte gezin lijkt niet te 
bestaan. Samen met Michael ontdekt hij dat je op 
je gevoel moet vertrouwen. Gebaseerd op een 
waargebeurd verhaal.

MAANDAG 5 JUNI

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



SPORT

CURVE BOWLS
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

9, 16, 23, 30 januari

6, 13, 27 februari

6, 13, 20, 27 maart

17, 24 april

8, 15, 22 mei

5, 12, 19, 26 juni 

	  Dorpshuis, Kerkstraat 24, Schilde 
(’s-Gravenwezel)

	  www.schilde.be/inschrijven 
 gratis
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RECREATIEF  
BADMINTON 
lessenreeks voor jongeren 
en volwassenen

Voor jongeren van 10 tot en met 16 jaar
Beweeg je graag en zoek je een leuke afwisseling? 
Wil je alle kneepjes van badminton leren? Kom je 
dan met andere jongeren uitleven op 
woensdagmiddag.

Voor volwassenen
Ook badminton voor volwassenen is een succes.  
Wil je graag bewegen op een ontspannende, leuke 
manier? Dan is deze lessenreeks echt iets voor jou. 
Je krijgt van een lesgever de technieken aangeleerd. 
In mei en juni kun je vrij komen spelen. 

WOENSDAGNAMIDDAG

11, 18, 25 januari

1, 8, 15 februari

1, 8, 15, 22, 29 maart

19, 26 april

	  sporthal Vennebos, Hoevedreef 5, Schilde
	  www.schilde.be/inschrijven 

prijs lessenreeks

Jongeren 10-16 jaar 14 tot 15 uur 43 euro

Volwassenen 15 tot 16 uur 43 euro

FIT-O-METER 55+ 
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

13, 20, 27 januari

3, 10, 17 februari

3, 10, 17, 24, 31 maart

21, 28 april

5, 12, 26 mei

2, 9, 16, 23, 30 juni 

	 start om 14 uur aan sportpunt Schildehof   
  – Bellevue (hoofdingang park), Schilde
	  www.schilde.be/inschrijven 	
 40 euro
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MULTIMOVE
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 

15, 22, 29 januari

5, 12, 19 februari

5, 12, 19, 26 maart

2, 23, 30 april

7, 14, 21, 28 mei

4, 11, 18, 25 juni

	  sporthal Vennebos, Hoevedreef 5, Schilde
	  www.schilde.be/inschrijven 

prijs lessenreeks

3 - 4 jarigen 9 tot 10 uur 69 euro

5 - 8 jarigen 10 tot 11 uur 69 euro

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

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

Start to mountainbike 2.0 
Deze lessenreeks is het vervolg op Start to 
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 
mountain bike 1.0

9 tot 11 
uur

5, 12, 19 en 26 maart
2 april

Start to 
mountain bike 2.0

9 tot 11 
uur

23 en 30 april
7, 14 en 21 mei

	  dienst vrije tijd en welzijn, Eugeen Dierckxlaan 
24, Schilde

	  www.schilde.be/inschrijven

prijs lessenreeks

Eigen mountainbike en helm 22 euro

Met huur mountainbike en helm 66 euro



22

VRIJETIJD
SBRO

CH
U

RE
KALEN

DER VOORJAAR 2022

KALENDER
voorjaar 2023

Datum Activiteit Thema Pagina

januari 2023

2 januari Film 'Decision to leave' film 15

3 januari Start activiteiten 'Buurthuis De Vier Wieken' activiteit 34

3 januari Leren programmeren (7-11 jaar) in de bib activiteit 36

7 januari Film 'Abeltje' film 16

9 januari Start lessenreeks 'curve bowls' sport 19

10 januari Creabib 'versieren met dennenappels’ bibliotheek 26

11 januari Start lessenreeks 'recreatief badminton' sport 20

13 januari Start lessenreeks 'Fit-o-meter 55+' sport 20

14 januari Start 'Sprookjesplein' in bib ‘s-Gravenwezel bibliotheek 27

15 januari Start lessenreeks 'Multimove' sport 21

18 januari Yoga voor ouder en kind activiteit 39

25 januari Start ‘Sprookjesplein’ in bib Schilde bibliotheek 27

26 januari Gedichtenavond bibliotheek 27

28 januari Voorstelling 'Zwartzak' door Wim Claes podium 4

februari 2023

3 februari Foyerconcert podium 9

4 februari Leren programmeren (7-11 jaar) in de JoS activiteit 37

6 februari Film 'Papicha' film 16

7 februari Creabib 'bloempotjes versieren' bibliotheek 28

7 februari Leren studeren en motiveren activiteit 39

9 februari Scholenbeurs evenement 10

10 februari Winterfestival podium 5

11 februari Dag van de academie evenement 11

14 februari Leeskring bibliotheek 28

15 februari Jeugdvoorstelling 'Quinnie en Quinn' door Dimitri Leue podium 5

15 februari Peuters en boekjes activiteit 40

17 februari Concert 'HURORAM!' Het beste van Hugo Matthysen podium 6

23 februari Leren programmeren (7-11 jaar) in de bib activiteit 36

28 februari Start tentoonstelling 'Kamer vol klei' expo 14

maart 2023

1 maart Start jeugdboekenmaand thema 'geluk' bibliotheek 33

3 maart Lezing 'Stop darmkanker' door Dr. Colemont lezing 40

4 maart Lupa GangGang Quartet podium 6

5 maart Start lessenreeks 'Start to mountainbike 1.0' sport 21

7 maart Creabib 'cactusjes haken' bibliotheek 29
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8 maart Workshop 'EHBO voor het jonge kind' activiteit 41

13 maart Film 'Tori en Lokita' film 16

15 maart Foyerconcert podium 9

24 maart Start tentoostelling 'RetteKetet LetterPret' expo 33

25 maart Leren programmeren (7-11 jaar) in de JoS activiteit 37

april 2023

1 april Film 'Mijn Vader is een Saucisse' film 17

3 april Film 'Corsage' film 17

4 april Creabib 'werken met droogbloemen' bibliotheek 29

13 april Leren programmeren (7-11 jaar) in de bib activiteit 37

18 april Start cursus zelfverdediging activiteit 41

19 april Peutermoves activiteit 42

19 april Buitenspeeldag sport 24

20 april Workshop 'Mijn Bibliotheek' bibliotheek 30

21 april Theatervoorstelling 'Achteraf niet komen huilen' podium 7

23 april Start lessenreeks 'Start to mountainbike 2.0' sport 21

27 april Sportdag 55+ sport 25

28 april Literaire lezing met Gaea Schoeters bibliotheek 30

29 april Jeugdtheater ON- podium 7

30 april Foyerconcert podium 9

mei 2023

1 mei Feestmarkt, kermis en Elite Reklaam Oldtimerrally evenement 11

2 mei Creabib 'handgemaakte juwelen' bibliotheek 31

6 mei Leren programmeren (7-11 jaar) in de JoS activiteit 37

10 mei Jeugdvoorstelling 'Kom hier' podium 8

11 mei Workshop 'E-boeken lezen' bibliotheek 31

13 mei Concert 'Remy van Kesteren and the Analogue Robot Orchestra' podium 8

15 mei Film 'Klondike' film 18

17 mei Babymassage activiteit 42

20 mei Boekstartdag voor baby's en peuters bibliotheek 32

28 mei Kunst- en brocantemarkt evenement 12

juni 2023

3 juni Leren programmeren (7-11 jaar) in de JoS activiteit 37

4 juni Yoga in het park sport 25

5 juni Film 'Nowhere special' film 18

6 juni Creabib 'macramé veren' bibliotheek 32

10 tot en met  
13 juni

‘s-Gravenwezel feest en bruist evenement 13

14 juni Knuffelturnen activiteit 43

24 juni Concert 'Nachtkerk' activiteit 9

24 juni Open academie opendeur 43
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BUITENSPEELDAG
op deze dolle dag spelen we buiten 

Lente! Kriebelt het bij jullie ook om weer buiten te zijn? Kom dan mee 
buitenspelen. SPEEL, GENIET, ONTSPAN, … gezellig met ons mee!

’t Parkske wordt omgetoverd tot een gigantisch buitenspeelterrein  
met toffe activiteiten voor alle kinderen. De aanwezigen krijgen  

een gezond tussendoortje en een fairtradedrankje.

WOENSDAG 19 APRIL

	  13 tot 17 uur
	  ’t Parkske, Eugeen Dierckxlaan 24, Schilde
	  dienst vrije tijd en welzijn, 03 380 07 40, jeugd@schilde.be
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SPORTDAG 55+
blijven bewegen houdt  
je jong en fit

Kom proeven van heel wat verschillende sporten.  
Je kunt kiezen uit individuele of groepssporten zoals 
dans, schieten, petanque, drums alive, curve bowls, 
zelfverdediging … Het volledige aanbod kun je 
opvragen via de sportdienst vanaf maart. Tijdens de 
middagpauze krijg je een broodje en ’s avonds taart 
met koffie of thee. Want dan is het tijd om gezellig 
bij te praten. 

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

DONDERDAG 27 APRIL

	  9.30 tot 16 uur
	  turnzaal GLS De Wingerd, Wijnegemsteenweg 

(inrit naast nr. 18), Schilde (’s-Gravenwezel)
	  www.schilde.be/inschrijven
	 13 euro

YOGA IN HET PARK
begin je zondag met een 
relaxed en fit gevoel

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

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

Meebrengen: handdoek of yogamatje

ZONDAG 4 JUNI

(elke zondagvoormiddag in juni)

	  10.30 tot 11.30 uur
	  Lodewijk De Vochtplein, Schilde 

(’s-Gravenwezel)
	  www.schilde.be/inschrijven
	 gratis
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CREABIB
versieren met dennenappels 

We gaan aan de slag met wat de natuur ons geeft. 
Met dennenappels gesprokkeld in het bos maken 
we een kleurrijk werkstuk dat je thuis onmiddellijk 
kunt gebruiken om jouw voordeur of kast te 
decoreren.

DINSDAG 10 JANUARI

	  19 uur
	  Hoofdbibliotheek, Brasschaatsebaan 30, 

Schilde
	  schilde.bibliotheek.be
	  03 380 16 01, bibliotheek@schilde.be 
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GEDICHTENAVOND 
thema vriendschap 

Naar jaarlijkse traditie zetten we de poëzieweek in 
met een gedichtenavond. Dichters uit Schilde 
dragen in het Museum Albert Van Dyck hun 
gedichten voor. Een muzikaal intermezzo wordt 
verzorgd door de muziekacademie. Na afloop kan er 
over de poëzie nagepraat worden in de bibliotheek 
met een hapje en een drankje. Het thema van deze 
elfde editie van de gedichtenavond is ´vriendschap´. 
Vrienden zijn een essentieel deel van wie we zijn 
en worden. Ook poëzie kan je vriend zijn. 

DONDERDAG 26 JANUARI

	  20 uur
	  Museum Albert Van Dyck,  

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

HET SPROOKJES-
PLEIN
vertellers lezen voor

Niets zo leuk als luisteren naar een mooi, spannend 
of grappig verhaal. Bovendien is voorlezen goed 
voor de taalontwikkeling en stimuleert het de 
fantasie. Dit vaste voorleesmoment is er voor alle 
kinderen vanaf 3 jaar onder begeleiding van de 
ouders. Kom op woensdagmiddag of 
zaterdagvoormiddag met je kleuter naar de 
bibliotheek om boekjes te kiezen en laat ze 
genieten van het Sprookjesplein.

ZATERDAG 14 JANUARI

(elke tweede zaterdag van de maand)
	  11 uur
	  Bibliotheekfiliaal, Kerkstraat 24,  

Schilde (’s-Gravenwezel)
	  03 380 16 01, bibliotheek@schilde.be

WOENSDAG 25 JANUARI

(elke laatste woensdag van de maand)
	  15 uur
	  Hoofdbibliotheek, Brasschaatsebaan 30, 

Schilde
	  03 380 16 01, bibliotheek@schilde.be
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CREABIB 
bloempotjes versieren

Tijdens deze workshop maken we van een gewone 
bloempot iets speciaals. Heb jij enkele saaie 
bloempotjes thuis die je graag zou omtoveren tot 
iets leuks? Kom dan zeker meedoen. Na deze 
creabib heb je ten minste één bloempot 
gerecycleerd en de techniek in de vingers om dit 
thuis zelf te proberen. Neem zelf een bloempotje 
en een paar leuke servietten mee die je eventueel 
kunt uitwisselen.

DINSDAG 7 FEBRUARI

	 19 uur
	  Hoofdbibliotheek, Brasschaatsebaan 30, 

Schilde
	 schilde.bibliotheek.be 	
  03 380 16 01, bibliotheek@schilde.be 

LEESKRING 
‘Meisje, vrouw anders’ 

Lees je graag een goed boek en wil je er met een 
kopje koffie of thee ook je mening over vertellen? 
Kom dan naar de leeskring. Elk jaar worden er vier 
boeken besproken. Tijdens de leeskring ontstaan er 
boeiende discussies over het verhaal en de 
personages en leer je meer over de achtergrond 
van de roman en de schrijver. Je kunt aansluiten bij 
de leeskring wanneer je wil en je hoeft niet elke 
keer te komen. Via de bib kun je het boek lenen. 

Als eerste boek dit jaar lezen we ‘Meisje, vrouw, 
anders’ van Bernardine Evaristo. Twaalf personages 
vertellen over hun levens die elkaar gedeeltelijk 
overlappen en waarin verschillende vormen van 
racisme een rol spelen. Het boek biedt een 
fascinerende reeks tijdsbeelden van meer dan 
honderd jaar Britse en Brits-koloniale geschiedenis 
vanuit het perspectief van vrouwen.

De volgende data en boeken worden bekend 
gemaakt op de website van de bib onder de rubriek 
‘Activiteiten’.

DINSDAG 14 FEBRUARI 

	 14 uur
	  Hoofdbibliotheek, Brasschaatsebaan 30, 

Schilde
	 schilde.bibliotheek.be 	
  03 380 16 01, bibliotheek@schilde.be
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CREABIB
cactusjes haken 

Geen groene vingers, maar toch fan van cactusjes? 
Kom dan mee cactusjes haken. De cactusjes kunnen 
ook gebruikt worden als knuffeltje. Breng gerust 
haaknaalden mee indien je deze hebt. Ook 
beginners zijn welkom. 

DINSDAG 7 MAART

	 19 uur
	  Hoofdbibliotheek, Brasschaatsebaan 30, 

Schilde
	 schilde.bibliotheek.be 	
  03 380 16 01, bibliotheek@schilde.be 

CREABIB 
werken met 

droogbloemen 

Tijdens deze workshop doen we wat inspiratie  
op en ga je naar huis met een uniek werkstuk.  
Je neemt zelf droogbloemen mee. De rest van  

het materiaal wordt voorzien. 

DINSDAG 4 APRIL

	 19 uur
	  Hoofdbibliotheek, Brasschaatsebaan 30, 

Schilde
	 schilde.bibliotheek.be 	
  03 380 16 01, bibliotheek@schilde.be 
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LITERAIRE LEZING
met Gaea Schoeters 

Gaea Schoeters is journalist, scenarist, librettist en 
auteur. Haar werk bevindt zich op de kruising van 
vormexperiment en sociaal engagement. Ze schopt 
vaak tegen de schenen van de wereld, maar altijd 
met de beste bedoelingen. Haar recentste boek 
´Trofee´ werd veelvuldig bekroond en vertaald.  
Gaea gaat tijdens deze literaire lezing in gesprek 
over Trofee, haar schrijverschap en over haar 
engagement. 

VRIJDAG 28 APRIL 

	 20 uur
	  Werf 44 (kleine zaal), Schoolstraat 44, Schilde
	 www.werf44.be
  03 380 16 01, bibliotheek@schilde.be 

WORKSHOP MIJN 
BIBLIOTHEEK
zoeken, reserveren en 
verlengen als een expert 

Sinds juni heeft de bib een nieuwe website waarop 
je gebruik kunt maken van verschillende diensten 
via een ‘Mijn Bibliotheek-profiel’. Maar wat kun je 
daar nu precies mee? Dat kom je te weten tijdens 
deze workshop. Volgende onderwerpen komen 
onder andere aan bod: Hoe maak je een Mijn 
Bibliotheek-profiel aan? Hoe meld je jezelf aan? 
Wat kun je eigenlijk met je Mijn Bibliotheek-profiel? 
Hoe koppel je de lidkaarten van je partner en/of 
kind(eren)? Hoe reserveer je een item van thuis uit? 
Hoe verleng je jouw materialen? Je mag op je eigen 
toestel werken of je werkt op een tablet of 
computer van de bib. 

DONDERDAG 20 APRIL

	 14 uur
	  Hoofdbibliotheek, Brasschaatsebaan 30, 

Schilde
	 schilde.bibliotheek.be 	
  03 380 16 01, bibliotheek@schilde.be 
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CREABIB
handgemaakte juwelen

Wist je dat je met enkel ijzerdraad superleuke 
juwelen kunt maken? Armbanden, ringen, oorbellen 
of een toffe hanger voor een halsketting …  
de mogelijkheden zijn eindeloos. We plooien onze 
eigen sieraden. Na de workshop neem je je eigen 
afgewerkte juweeltje mee naar huis.

DINSDAG 2 MEI

	 19 uur
	  Hoofdbibliotheek, Brasschaatsebaan 30, 

Schilde
	 schilde.bibliotheek.be 	
  03 380 16 01, bibliotheek@schilde.be 

WORKSHOP  
E-BOEKEN LEZEN 
op verschillende media 

Heb jij een e-reader, maar weet je niet hoe je 
hiermee de e-boeken van de bib leest? In deze 
workshop tonen we je op welke toestellen je de 
e-boeken van de bibliotheek kunt ontlenen en 
helpen we je om een e-boek te lenen op jouw 
toestel. Neem bij voorkeur je smartphone, tablet  
of e-reader mee waarop je e-boeken van de bib wil 
ontlenen. Als je bovendien een e-reader wil 
gebruiken, neem je best je eigen laptop mee.  
Zo kunnen we de theorie ineens toepassen in de 
praktijk. Neem zeker de inloggegevens van je  
Mijn Bibliotheek-profiel mee. Heb je nog geen  
Mijn Bibliotheek-profiel? Schrijf je dan in voor de 
sessie ‘Starten met Mijn Bibliotheek’, zie pg. 30 

DONDERDAG 11 MEI 

	 14 uur
	  Hoofdbibliotheek, Brasschaatsebaan 30, 

Schilde
	 schilde.bibliotheek.be 	
  03 380 16 01, bibliotheek@schilde.be 
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BOEKSTARTDAG 
boekenplezier voor de 
allerkleinsten

Ook baby’s en peuters houden van boekjes!  
Tijdens de Boekstartdag geven we aandacht aan  
de allerkleinste snuiters. Kom samen met je baby, 
peuter en/of kleuter en nestel je knus in een 
hoekje met verschillende materialen, voorwerpen 
én boekjes natuurlijk. Samen kijken, voelen, 
fantaseren, fabriceren. Wij zorgen voor inspirerende 
doe-, voel- en beleefideeën. Sluit aan wanneer en 
hoelang je zelf wil!

ZATERDAG 20 MEI

	 14 uur
	  Hoofdbibliotheek, Brasschaatsebaan 30, 

Schilde
  03 380 16 01, bibliotheek@schilde.be 

CREABIB
macramé veren

Tijdens deze creabib maken we een veer aan 
de hand van macramé. Perfect om te 

gebruiken als wanddecoratie.

DINSDAG 6 JUNI

	 19 uur
	  Hoofdbibliotheek, Brasschaatsebaan 30, 

Schilde
	 schilde.bibliotheek.be 	
  03 380 16 01, bibliotheek@schilde.be 



TENTOONSTELLING: 
RETTEKETET  
LETTERPRET 
ontdek letters in al hun 
vormen 

Blije letters, boze letters, bibberletters, lange letters, 
dikke letters, slome letters … letters die kunstjes 
kunnen of veranderen in zeemeerminnen of in  
Zorro’s op zebra’s, zwart of in kleur, geschilderd of 
getekend … Opvallende en ongewone letters spelen 
de hoofdrol in deze speelse tentoonstelling.  
De letterfantasieën trekken de aandacht van de 
oplettende lezer, maar ook van de verwonderde 
kijker. Draai aan het letterrad, puzzel ermee op een 
magneetbord en brouw zo je eigen lettersoepje. Wie 
vormt het langste woord? Het mooiste? Het gekste?

RetteKetet LetterPret is een reizende tentoonstelling 
die alle bibburen afreist en van vrijdag  
24 maart tot zondag 30 april in de bibliotheek van 
Schilde landt. Het is een tentoonstelling voor alle 
leeftijden.

VAN VRIJDAG 24 MAART TOT ZONDAG 30 APRIL 

	  10 tot 19 uur (maandag, dinsdag en donderdag)
  10 tot 17 uur (woensdag en vrijdag)
  14 tot 17 uur (zaterdag)
  zondag gesloten 
	  Hoofdbibliotheek, Brasschaatsebaan 30, Schilde 
  03 380 16 01, bibliotheek@schilde.be 

MAART IS  
JEUGDBOEKEN-
MAAND!
Waar word jij gelukkig van?

Jeugdboekenmaand 2023 heeft aandacht voor geluk 
in de brede zin van het woord. We hebben het over 
je hobby’s, passies, vrienden en andere zaken waar 
je gelukkig van wordt. Maar ook over de dagen dat 
je minder blij bent en je je angstig of eenzaam 
voelt.

Kom alle boekjes over geluk ontdekken. Of doe mee 
met het jeugdboekenmaandspel dat je kunt spelen 
op je eigen smartphone of tablet. Dit kun je alleen, 
of veel leuker natuurlijk, met vrienden tijdens de 
openingsuren in de hoofdbibliotheek. Speel samen 
of tegen elkaar.

Jeugdboekenmaand is een initiatief van Iedereen 
Leest. 

	  Hoofdbibliotheek, Brasschaatsebaan 30, 
Schilde

	 schilde.bibliotheek.be 	
  03 380 16 01, bibliotheek@schilde.be 

Iedereen Leest 
presenteert

JEUGD
BOEKEN
MAAND

1-31 
MAART 
2023 

Een initiatief van Iedereen Leest. Iedereen Leest wordt gesubsidieerd door Literatuur Vlaanderen. — V.U. Sylvie Dhaene, Frankrijklei 130/4, 2000 Antwerpen — illustratie Trui Chielens — vorm Kris Demey

Extra leuk  

aanbod voor  

lagere scholen!
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DE VIER 
WIEKEN
Buurthuis

Een huis voor de buurt waar jong en oud 
welkom is.

Vanaf januari 2023 zal het huidige 
dienstencentrum Molenerf omgetoverd 
worden tot Buurthuis De Vier Wieken. 
Lekker eten en drinken aan betaalbare 
prijzen, deelnemen aan activiteiten of 
zomaar binnen lopen voor een babbel of 
de krant lezen, het kan dan allemaal in 
Buurthuis De Vier wieken. Op zaterdag 
21 januari van 14 tot 17 uur ben je 
welkom op het grote openingsfeest. 

Lees meer over het buurthuis in 2970 
info op p. 9

Vanaf 3 januari starten er verschillende 
(wekelijkse) activiteiten. Wij ontvangen  
jou graag!
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BINGONAMIDDAG 
Kom jij mee bingo spelen? Een leuke activiteit voor 
jong en oud. 

	  elke dinsdag en donderdag vanaf  
3 januari om 14 uur

	  0.50 euro per spel

KAARTNAMIDDAG
Gezellig samen kaarten: wiezen, kleurenwiezen, 
rikken of kingen. Het kan allemaal.

	  elke maandag en woensdag vanaf  
9 januari om 13.30 uur
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SMULLEN OP  
VALENTIJN 
Samen genieten van lekker eten met vele  
geliefden erbij.

	  dinsdag 14 februari om 15 uur
	  Inschrijven verplicht: 03 312 84 80, 

buurthuisdevierwieken@schilde.be 

KAASAVOND
Lekker genieten van een uitgebreid assortiment  
van kazen en brood.

	  vrijdag 3 maart om 17 uur 
	  Inschrijven verplicht: 03 312 84 80, 

buurthuisdevierwieken@schilde.be  
(van 1 tot 24 februari) 

SJOELEN
Nog eens zin in een oud volksspel? Kom dan samen 
met ons sjoelen. 

	  elke maandag vanaf 9 januari om 14 uur

MODESHOW
Donelli’s komt een nieuwe collectie dames- en 
herenkleding voorstellen. Leuke betaalbare mode.

	  dinsdag 16 mei om 14 uur
	  Buurthuis De Vier Wieken
  Molenstraat 70, Schilde
  03 312 84 80, buurthuisdevierwieken@schilde.be 

MANDALA’S  
KLEUREN 
Zet je gedachten even helemaal op nul, verlies je  
in de rust en regelmaat van het inkleuren en laat je 
creativiteit de vrije loop met deze geometrische 
vormen. Wij voorzien alle materialen.

	  elke woensdag vanaf 11 januari om 14 uur
	  2 euro per kleurplaat 



CURSUSSEN, 
WORK-
SHOPS,  
LEZINGEN,  
UITSTAPPEN

LEREN  
PROGRAMMEREN 
(7 TOT 11 JAAR) 
workshop met CoderDojo

Tijdens deze workshop leer je met Scratch werken, 
om zo spelenderwijs vertrouwd te geraken met 
programmeren en zelf games, animaties en 
interactieve verhalen te maken. Voorkennis is 
helemaal niet nodig. Onze coaches leren je de 
kneepjes van het vak! Een workshop voor kinderen 
van 7 tot 11 jaar én hun ouders. Je krijgt eerst uitleg 
over hoe je kunt programmeren en werken met 
Scratch. Vervolgens ga je zelf aan de slag.

DINSDAG 3 JANUARI, DONDERDAG 23 FEBRUARI 

EN 13 APRIL

	  14 tot 16 uur
	  Hoofdbibliotheek, Brasschaatsebaan 30, 

Schilde
	  schilde.bibliotheek.be
	  03 380 16 01, bibliotheek@schilde.be
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CODERDOJO HELPT KINDEREN  
PROGRAMMEREN
CoderDojo Schilde leert kinderen tussen 7 en 11 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!

Kalender voorjaar 2023

De CoderDojo’s gaan door in de JoS, Eugeen Dierckxlaan 24, Schilde van 14 tot 17 uur. 

• zaterdag 4 februari 

• zaterdag 25 maart 

• zaterdag 6 mei 

• zaterdag 3 juni 

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 ICT-expert(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
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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.
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LEREN STUDEREN 
EN MOTIVEREN 
met studiecoach  
Ruth Vercauteren

Mijn kind weet niet hoe hij moet studeren. Wat als 
het misgaat op school? Hoe begeleid ik mijn kind 
doorheen zijn schoolloopbaan? Hoe gaat mijn kind 
om met stress en faalangst? Ruth Vercauteren van 
Coach2Study is studie- en motivatiecoach met 
jarenlange ervaring in het onderwijs. Zij geeft een 
boeiende uiteenzetting vol praktische tips waar 
ouders en hun schoolgaande kinderen thuis mee 
aan de slag kunnen.

DINSDAG 7 FEBRUARI

	  20 uur
	  Werf 44 (zaal expo), Schoolstraat 44, Schilde
	  www.schilde.be/inschrijven
	  03 380 07 47, welzijn@schilde.be

YOGA VOOR OUDER 
EN KIND 
tijdens Speelbabbel

Met yoga (ademhaling en lichaamshoudingen) 
nemen we heel goed de spanningen in ons lichaam 
waar. We vluchten er niet van weg, we strijden er 
niet tegen. We luisteren ernaar. We sturen er onze 
ademhaling naartoe. Alleen al door ruimte te geven 
aan spanning, kan er ontspanning optreden.  
Ouder en kind spiegelen elkaar. Door zelf terug 
ontspanning te vinden, kan ook je kindje zich mee 
ontspannen, en omgekeerd. We doen dit dan ook 
samen, ouder en kind.

WOENSDAG 18 JANUARI

	  10 uur
	  ’t Parkske, Eugeen Dierckxlaan 24, Schilde
	  03 380 07 47, welzijn@schilde.be 
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PEUTERS EN  
BOEKJES 
tijdens Speelbabbel

Ook kleine kinderen kunnen samen met mama, 
papa, oma of opa genieten van boekjes. Tijdens 
deze workshop zoek je samen met je kindje een 
comfortabel plekje. We hebben een goedgevulde 
boekenkoffer mee. Je krijgt heel wat tips mee om 
ook thuis met je kleine uk met boekjes bezig te zijn. 
In samenwerking met Gezinsbond ‘s-Gravenwezel.

Lees meer over de Speelbabbel op p. 38.

WOENSDAG 15 FEBRUARI

	  10 uur
	  ‘t Parkske, Eugeen Dierckxlaan 24, Schilde
	  03 380 07 47, welzijn@schilde.be 

LEZING ‘STOP 
DARMKANKER’ 
door dr. Colemont

Dokter Luc Colemont is maagdarmspecialist en was 
gedurende 28 jaar werkzaam in het Sint-
Vincentiusziekenhuis in Antwerpen. Sinds januari 
2016 is hij ‘Managing Director’ van de stichting 
‘Stop Darmkanker’ die hij zelf mee oprichtte in 
2010. Zijn motto ‘Kennis delen kan levens redden’ 
past hij dagelijks toe in de strijd tegen darmkanker. 
Hij is een veelgevraagd spreker in binnen- en 
buitenland en is auteur van meerdere boeken en 
podcasts.

VRIJDAG 3 MAART

	  20 uur
	  Werf 44 (kleine zaal), Schoolstraat 44, Schilde
	  www.werf44.be 
	  03 380 07 47, welzijn@schilde.be
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EHBO VOOR JONGE 
KINDEREN 
tijdens Speelbabbel

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 p. 38.

WOENSDAG 8 MAART

	  9.30 uur
	  ’t Parkske, Eugeen Dierckxlaan 24, Schilde
	  03 380 07 47, welzijn@schilde.be

ZELF- 
VERDEDIGINGS-

CURSUS 50+ 

Voel je je soms onzeker of onveilig?  
Neem deel aan deze cursus en leer  

verschillende technieken om jezelf en  
je vrienden en familie veilig te houden. 

DINSDAG 18 EN 25 APRIL, 2, 9 EN 16 MEI

	  19 uur
	  GLS De Wingerd, Wijnegemsteenweg  

(inrit naast nr. 18), Schilde (’s-Gravenwezel)
	  www.schilde.be/inschrijven 
	 25 euro
  03 380 07 47, sport@schilde.be 
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PEUTERMOVES 
tijdens Speelbabbel

Bewegen is ontzettend belangrijk voor de 
ontwikkeling van de hersenen van jonge kinderen. 
Tijdens de workshop Bodymap geven we peuters 
speelse bewegingsuitdagingen. Een bewegingsles 
op hun maat samen met mama of papa.  
Lekker bewegen, maar ook gezellig samen zijn  
en genieten van elkaar.

Lees meer over de Speelbabbel op p. 38. 

WOENSDAG 19 APRIL 

	  10 uur
	  ’t Parkske, Eugeen Dierckxlaan 24, Schilde
	  03 380 07 47, welzijn@schilde.be

BABYMASSAGE 
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.

Lees meer over de Speelbabbel op p. 38. 

WOENSDAG 17 MEI

	  10 uur
	  ’t Parkske, Eugeen Dierckxlaan 24, Schilde
	  03 380 07 47, welzijn@schilde.be
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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.

Lees meer over de Speelbabbel op p. 38. 

WOENSDAG 14 JUNI

	  10 uur
	  ’t Parkske, Eugeen Dierckxlaan 24, Schilde
	  03 380 07 47, welzijn@schilde.be

OPEN ACADEMIE 
ontdek en probeer uit 

Heb je zin om muziek te leren spelen, beeldende 
kunst te ontdekken of als acteur op een podium te 
staan? Kom dan ontdekken wat onze academie 
allemaal te bieden heeft. Tussen 10 en 13 uur 
gooien we in Werf 44 onze deuren open en kun  
je zelf ontdekken en uitproberen. Tot dan! 

ZATERDAG 24 JUNI

	  van 10 tot 13 uur
	  Werf 44, Schoolstraat 44, Schilde
	  03 385 36 93, info@academiewijnegem.be
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