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Schilde en ‘s-Gravenwezel

Activiteitenkalender
Januari 2013

Nieuwjaarsbabbel met
het gemeentebestuur
vrijdag 4 januari 2013
van 20.30 tot 22.30 uur

Kom kennismaken met uw nieuwe gemeentebestuur tijdens
onze gezellige nieuwjaarsbabbel. Wij trakteren op jenever,
glühwein, soep, warme chocolademelk en smoutebollen.

Kom naar onze

Nieuwjaarsbabbel

TIP

uw gemeentebestuur trakteert op
jenever, glühwein, soep, warme chocolademelk en smoutebollen

i
vrijdag 4 januari 2013

20.30 - 22.30 uur
plein voor het gemeentehuis
Brasschaatsebaan 30

Missionair Zingen

zaterdag 5 en zondag 6 januari 2013

Plaats: plein voor het gemeentehuis,
Brasschaatsebaan 30, Schilde
Info en inschrijving: 03 380 16 90,
communicatie@schilde.be, www.schilde.be
Organisatie: gemeentebestuur Schilde

Voor de 28ste maal slaan het Davidsfonds en de
vormselcatechese van ’s-Gravenwezel de handen in elkaar en
komen zij de straat op om steun te vragen voor de projecten
van dorpsgenote Annemie De Vocht in de streek van Tecpan,
Guatemala. De jonge sterzangers trekken door weer en wind
en nemen om 18 uur deel aan de eucharistieviering in de Sint
Catharinakerk van ‘s-Gravenwezel. ‘s Avonds kunt u genieten
van een persoonlijke serenade door een bonte bende
volwassen sterzangers die zich bij u thuis aanbieden met een
origineel repertoire Driekoningenliederen. Als u Annemie De
Vocht in Guatemala wilt steunen, kunt u een bijdrage storten
op rekening: BE57 4037 0680 6135 van het Davidsfonds
Schilde - ‘s-Gravenwezel met vermelding: “SOS Tecpan” Voor
giften vanaf 40 euro krijgt u een fiscaal attest bekomen via
het nummer: Scheut-Ontwikkelings-Samenwerking BE82
0000 9019 7468 melding: Anna Maria De Vocht 12502002.

i Plaats: ‘s-Gravenwezel

Info: aanvraag zangstonde bij Christine Leuridan De Vocht, 03 658 77 29
of Ghilaine De Blende – Appelmans, 03 383 21 56
Organisatie: Davidsfonds en Vormselcatechese ‘s-Gravenwezel

Nieuwjaarsborrel
zaterdag 5 januari 2013
van 16 tot 20 uur
i

We nodigen alle buurtbewoners uit om samen gezellig en
sfeervol het nieuwe jaar in te luiden. Wij zorgen alvast voor
een hapje en een drankje!

Plaats: Kerkplein, Schilde
Info : 0476 64 68 81 of schildorp@hotmail.com
Organisatie : Buurtvereniging Schildorp

Kerstboomverbranding
zaterdag 5 januari 2013
vanaf 16 uur

Aan het begin van dit nieuwe jaar organiseren de
meisjes van Chiro Don Bosco opnieuw hun jaarlijkse
kerstboomverbranding. Wij voorzien pannenkoeken, hotdogs,
warme choco, jenever, gluhwein, biertjes, muziek... Vergeet
uw kerstboom en al uw vrienden niet! Wij voorzien ook een
ophaaldienst voor de kerstbomen! Stuur ons hiervoor een
mailtje met uw adres. Iedereen is meer dan welkom!

Een nieuw jasje voor 2970 actief
Hij wordt jonger, frisser en kleuriger
De activiteitenkalender krijgt voor 2013 een nieuwe jas. 2970
actief heeft meer kleur gekregen en ook het model is helemaal
aangepast. Voortaan is ‘den actief’ geen boekje meer, maar een
echte kalender. We hebben hem op die manier ontworpen, zodat
u hem gemakkelijk kunt ophangen.
Zo mist u geen enkele activiteit.

i Plaats: Lindecentrum, Lindestraat 10, Schilde

Info en inschrijving: chiro.donbosco@hotmail.com
Organisatie: Chiro Don Bosco

Natuurwandeling onder
leiding natuurgids
zondag 6 januari 2013
van 14.30 tot 16.30 uur

i

Plaats: Schildehof Schilde, De Pont 45, Schilde
Info en inschrijving: 03 383 26 58
Organisatie: Natuurgidsen Schilde, afdeling VMPA

Nordic Walking

maandag 7 januari 2013
van 9 tot 12 uur
i

Tijdens de winterperiode zoeken insecten een slaapplaats
op voor zichzelf of voor hun eieren of larven. Ze doen dit om
te kunnen overleven tijdens de winter (koude, vriesweer,
sneeuw en ijs). De insecten hopen dat ze hier veilig zitten voor
vogels of insectenetende zoogdieren. De natuurgids toont u
deze plaatsen.

Nordic Walking voor vrouwen, in een groene omgeving.
Hieraan kunt u elke maandag deelnemen.

Plaats: naast Rusthuis St. Lodewijk, Kerkstraat 61, Schilde (‘s-Gravenwezel)
Info en inschrijving: Lieve Joosten, 0478 27 74 27
Organisatie: Parochiale Vrouwenbeweging ‘s-Gravenwezel

Voordracht : ‘Leven
zonder schuld en
verantwoordelijkheid?’
door Jan Verplaetse

Indien we tot de conclusie zouden komen, dat niemand echt
verantwoordelijk kan zijn voor wat hij heeft misdaan, hoe zou
het strafrecht van morgen er dan kunnen uitzien? Voordracht
in samenwerking met het Davidsfonds. Prijs is 7 euro.

dinsdag 8 januari 2013
om 20 uur

i Plaats: Pastorie St- Guibertus, Puttenhoflaan 10, Schilde

Info en inschrijving: 03 383 28 81
Organisatie: Pastorie Sint-Guibertus Schilde

Bijwonen open repetitie
vioolconcerto Beethoven
in deFilharmonie
donderdag 10 januari 2013
van 13 tot 14.30 uur

i

Drie namen die klinken als een klok: Beethoven, Ph. Van
Herreweghe en Isabelle Faust. deFilharmonie brengt ze
samen voor de uitvoering van het vioolconcerto in D van
Beethoven. De dirigent blijkt voor de gerenommeerde Franse
violiste een van haar favoriete musici, en het concerto van
Beethoven noemde ze onlangs in een interview nog haar
‘lijfstuk’. Op de open repetitie zien we of de mayonaise pakt.
Prijs is 10 euro voor niet-leden, leden betalen 8 euro. Drankje
bij de nabespreking inbegrepen. Graag vooraf betalen op
rekening NEOS: IBAN BE10 7330 5229 0104.

Info en inschrijving: 03 658 24 38, schildesgravenwezel@gmail.com, www.neosvzw.be/schilde
Organisatie: NEOS Schilde – ‘s-Gravenwezel

Een duidelijke dag na dag kalender
Weerkerende activiteiten vallen weg
Ook de binnenkant kreeg een opfrisbeurt. De regelmatig
weerkerende activiteiten zoals lessenreeksen, vallen weg in het
voordeel van een opgefriste duidelijke dag na dag kalender. We
kiezen er voor om de activiteiten die voor iedereen interessant
kunnen zijn, overzichtelijker weer te geven. Voor data en uren
van lessenreeksen kunt u nog altijd terecht bij uw vereniging.
Het opstartmoment van een activiteitenreeks, bijvoorbeeld een
inschrijvingsdag, vindt u wél op de kalender. Vanaf nu krijgt u
ook meer foto’s.
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Kerstboomverbranding
zaterdag 12 januari 2013
vanaf 17 uur
i

Sluit de feestdagen af met een groots vuur, winterbarbecue,
warme en koude dranken en veel gezelligheid. Dit jaar met
muzikale omlijsting van trompettist Jackie-T.

Plaats: L. De Vochtplein, Schilde (’s-Gravenwezel)
Info: GLS De Wingerd, 03 658 86 18 of www.glsdewingerd.be
Organisatie: GLS De Wingerd i.s.m. gemeentebestuur en brandweer Schilde

Muzikaal Aperitief
zondag 13 januari 2013
van 11 tot 12.30 uur

TIP

Jaarlijks nieuwjaarsaperitief, voorafgegaan door een muzikaal
optreden. De leden van de Parochiale Vrouwenbeweging
worden hierop hartelijk uitgenodigd.

i Plaats: Heemhuis De drie Rozen, Kerkstraat 43-45, Schilde (’s-Gravenwezel)

Info en inschrijving: www.dedrierozen.be
Organisatie: Parochiale Vrouwenbeweging ‘s-Gravenwezel

Klinken op z’n PASAR’s,
nieuwjaarswandeling in
Schilde

Klinken op z’n PASAR ‘s, een nieuwjaarswandeling in Schilde
met voor iedereen een gratis hartverwarmend drankje. Prijs is
1 euro voor leden en 1,50 euro voor niet-leden.

zondag 13 januari 2013
van 13.30 tot 16 uur
i

Plaats: St. Guibertuskerk, Kerkplein 7, Schilde
Info en inschrijving: www.pasar.be/schilde
Organisatie: PASAR Schilde - ‘s-Gravenwezel

Receptie met amusement

Iedereen is welkom na inschrijving bij Charles Stockmans.

zondag 13 januari 2013
van 14 tot 18 uur
i

Plaats: zaal Liebaert, Pater Nuyenslaan, Schilde
Info: Charles Stockmans, 03 658 28 59 of 0478 49 14 40
Organisatie: Volwassen Mindervaliden en Alleenstaanden Vereniging

Maandelijkse
pensioenzitdag

dinsdag 15 januari 2013
i

Iedereen vanuit de private sector: arbeiders, bedienden en
zelfstandigen met vragen over zijn pensioen kan elke derde
dinsdag van de maand terecht op het gemeentehuis.

Plaats: Gemeentehuis Schilde, Brasschaatsebaan 30
Info en inschrijving: 03 380 16 00, www.schilde.be
Organisatie: Rijksdienst voor Pensioenen i.s.m. gemeentebestuur Schilde

Inschrijvingen en
proeflessen Salsa
dinsdag 15 januari 2013
vanaf 19 uur

Salsadansen in een ontspannen sfeer-, voor beginners of
mensen met voldoende salsa ervaring. Combinaties en fun
onder leiding van Magda en Marc. Graag inschrijven per
koppel.

i Plaats: Dienstencentrum, Schoolstraat 44, Schilde

Info en inschrijving: 0476 733 406, el.ritmo@enciende.be, www.enciende.be
Organisatie: El Ritmo Enciende

Nieuwjaarsdiner

woensdag 16 januari 2013
van 12 tot 15 uur
i

Naar goede gewoonte komen we met onze damesgroep in het
begin van het nieuwe jaar samen voor een etentje. Prijs is 56
euro voor leden en 65 euro voor niet-leden.

Plaats: ‘s-Graevenhof, Turnhoutsebaan 439, Schilde
Info en inschrijving: 03 353 89 55
Organisatie: markant - Netwerk van Ondernemende Vrouwen - Schilde

Inschrijvingen cursus
Belly Dance
donderdag 17 januari 2013
vanaf 19.30 uur

Beleef je vrouwelijkheid en laat je meevoeren naar de Oriënt!
Start van de nieuwe reeks met proefles en inschrijvingen. Op
deze eerste avond is iedereen welkom.

i Plaats: Dienstencentrum, Schoolstraat 44, Schilde

Info en inschrijving: 0476 733 406, el.ritmo@enciende.be, www.enciende.be
Organisatie: El Ritmo Enciende

Kookclub (3 lessen):
“Bistro, eenvoudig
feestelijk”
donderdag 17 januari 2013
van 19.30 tot 22.30 uur

i

Een nieuwe trend kondigt zich aan: gastronomische gerechtjes,
zonder franjes. “Ongecompliceerd eten en een eenvoudige
bordschikking, maar met een feestelijke toets” daar gaat het om.
Kortom: bistro met een chique touch. Wij bereiden en proeven
feestelijke voorgerechten, hoofdschotels en nagerechten. Deze
cursus zit boordevolle ideeën en praktische tips. Prijs is 52 euro
voor leden en 62 euro voor niet-leden. Volgende lesdata zijn
donderdag 31 januari en 28 februari 2013.

Plaats: H. Hart van Maria-instituut (kookklas), Oudaen 72, Schilde (’s-Gravenwezel)
Info en inschrijving: Rita Hendrix, 03 658 82 82
Organisatie: Parochiale Vrouwenbeweging ‘s-Gravenwezel

Kerstboomverbranding
zaterdag 19 januari 2013
vanaf 18 uur
Iedereen is welkom!
i Plaats: park aan Muziek- en Woordacademie,

Turnhoutsebaan 204, Schilde
Organisatie: Vriendenkring Brandweer Malle vzw Post
Schilde
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Toast Literair over
Louis Paul Boon
zondag 20 januari 2013

i

Een gezellig ontbijt gevolgd door een korte uiteenzetting
over L.P. Boon. Daarna maken we een winterwandeling met
literaire inslag en we eindigen met een glas in de hand.
Willie Verhegghe komt ons vertellen over Louis Paul Boon.
Hij is stadsdichter en heeft L.P. Boon zelf goed gekend
gedurende de laatste 10 jaar van zijn leven. Prijs is 9 euro.

Plaats: Dorpshuis, Kerkstraat 24, Schilde (’s-Gravenwezel)
Info en inschrijving: 03 383 39 03
Organisatie: Davidsfonds Schilde

Kookdemonstratie:
“stoofpotjes”
maandag 21 januari 2013
van 13 tot 16 uur

Pruttelende stoofpotjes zijn gerechten waar u naar hunkert
op koude en donkere dagen. Maar ook in de lente en de zomer
kunt u hiervan smullen. Stoofpotjes passen in alle seizoenen.
Natuurlijk kunt u ook proeven. Prijs is 6 euro voor leden en 10
euro voor niet-leden.

i Plaats: Dorpshuis, Kerkstraat 24, Schilde (’s-Gravenwezel)

Info en inschrijving: Rita Hendrix, 03 658 82 82
Organisatie: Parochiale Vrouwenbeweging ‘s-Gravenwezel

NEOS’ Nieuwjaarsreceptie
dinsdag 22 januari 2013
van 15 tot 17 uur

i

4 Jaar is NEOS nu al actief in Schilde/’s-Gravenwezel. In die tijd
groeide de uitstraling van onze culturele seniorenvereniging
gestaag en de onverminderde levenskracht van onze
afdeling werd gevoed door een aanbod dat in diversiteit
en kwaliteit de leden (ca. 300 M/V) blijft aanspreken.
Onze nieuwjaarsreceptie fungeert daarin als rustpunt:
voor de leden een trefpunt en voor het bestuur een
aanspreekmoment. Prijs is 20 euro voor niet-leden en 5 euro
voor leden. Betaling op voorhand op rekening van NEOS voor
15 januari: IBAN: BE10 7330 5229 0104. NEOS-leden hebben
voorrang.

Plaats: Dorpshuis, Kerkstraat 24, Schilde (’s-Gravenwezel)
Info en inschrijving: 03 658 24 38, neosschildesgravenwezel@gmail.com, www.neosvzw.be/schilde
Organisatie: NEOS Schilde/’s-Gravenwezel

Expo: Dichter tussen ridders
en jonkvrouwen: Hendrik van
Veldeke en zijn tijd (1130-1230)
van 23 januari tot 3 maart 2013
Meer informatie op pag 12 van 2970 info januari –
februari.
i Plaats: Museum Albert Van Dyck,

Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde
Info: museum Albert Van Dyck, 03 380 16 28
Organisatie: gemeentebestuur Schilde

TIP
Kindertheater
“Glibber de Slak”

woensdag 23 januari 2013
van 15 tot 16 uur

Glibber de Slak is de weg kwijt en is in de poppenkast terecht
gekomen. Robbie helpt hem om de weg naar huis en naar
mama Mia te vinden. Prijs is 3 euro voor leden, niet-leden
betalen 5 euro.

i Plaats: Dienstencentrum, Schoolstraat 44, Schilde

Info en inschrijving: Agnès Hermans, 03 383 40 52
Organisatie: Femma Schilde

Start cursus
Bloemschikken voor
gevorderden
woensdag 23 januari 2013
van 19.30 tot 22.30 uur

Er worden onder begeleiding van een ervaren lesgeefster
technieken aangeleerd om seizoensgebonden bloemstukken
te maken. Prijs is 50 euro voor leden en 70 euro voor nietleden. U schrijft in voor de hele cursus van 10 lessen. De
volgende lesdata zijn: woensdagen 20 februari, 13 maart,
24 april, 15 mei, 12 juni, 25 september, 23 oktober, 20
november en 18 december 2013.

i Plaats: Dorpshuis, Kerkstraat 24, Schilde (’s-Gravenwezel)

Info en inschrijving: Rita Hendrix, 03 658 82 82
Organisatie: Parochiale Vrouwenbeweging ‘s-Gravenwezel

Algemene vergadering
zondag 27 januari 2013
om 10 uur

Verslag vergadering van het voorbije jaar en betalen van het
lidgeld. Nieuwe of toekomstige leden zijn hierbij uitgenodigd.

i Plaats: Kantine visclub Zonnebaars, Schanslaan 32, Schilde

Info en inschrijving: konings.peter@telenet.be
Organisatie: Visclub Zonnebaars
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Leeskring bibliotheek
dinsdag 29 januari 2013
van 14 tot 16 uur

De leeskring van de bibliotheek bespreekt, in samenwerking
met Markant, de boeken “De Kreutzersonate” van Lev Tolstoj
en “Een zuivere liefde” van Sofija Tolstoja. Deelnemen is
gratis en vooraf inschrijven is niet nodig. Er is koffie en thee.

i Plaats: Bibliotheek Schilde, Brasschaatsebaan 30, Schilde

Info en inschrijving: bibliotheek Schilde, 03 380 16 01
Organisatie: bibliotheek Schilde

Bedrijfsbezoek PIVA
donderdag 31 januari 2013
van 10.30 tot 16.30 uur

i Plaats: PIVA, Antwerpen

PIVA is een begrip in Antwerpen. 50 Jaar al bestaat de
hotelafdeling, maar de opleidingen bakker/banketbakker en
slager bestaan al veel langer. Dit bedrijfsbezoek kan maximaal
35 belangstellenden rondleiden en toont de opleiding als
educatief project èn de bedrijfsorganisatorische kant die de
theorie ondersteunt. Een heerlijke maaltijd illustreert de praktijk
overtuigend. Prijs is 60 euro voor leden, niet-leden betalen 50
euro inclusief een driegangendiner, dessert, koffie en wijn. U
dient voor 15 januari 2013 te betalen op rekening NEOS: IBAN
BE10 7330 5229 0104. Leden hebben voorrang.

Info en inschrijving: 03 658 24 38, neosschildesgravenwezel@gmail.com, www.neosvzw.be/schilde
Organisatie: NEOS Schilde/’s-Gravenwezel

Nu al inschrijven...
Concert, klassieke muziek
zaterdag 2 februari 2013
om 20.15 uur

Het koor Klankjorum brengt een gevarieerd programma.
We kunnen ook genieten van het muzikaal talent van Albina
Skvirskaya, een gerenommeerde pianiste. Kaarten kosten 10
euro in voorverkoop en 12 euro aan de kassa (8 euro voor -25 j).

i Plaats: concertzaal De Kapel, Handelslei 167, Sint-Antonius-Zoersel

Info en inschrijvingen: Clem Germeys, 03 353 72 48, kaarten kunt u op voorhand betalen door
overschrijving op rekening: BE57 4037 0680 6135 van Davidsfonds Schilde
Organisatie: Davidsfonds

