Activite i t e n k a l e n d e r Schilde en ‘s-Gravenwezel

juli-augustus 2007

Gratis braaifestijn (BBQ)
voor alle inwoners!
Op woensdag 11 juli vanaf 10 uur nodigt
Schilde haar inwoners uit om samen het
Feest van de Vlaamse Gemeenschap te
vieren. In het gemeentepark (aan de
Muziekacademie, Turnhoutsebaan)
ontmoet je al je buren, vrienden en
familie uit Schilde!
Van 10 tot 11 uur is er een misviering
in de Sint-Guibertuskerk en aansluitend is
er van 11 tot 12 uur voor alle inwoners
van Schilde een receptie in het Gemeenschapscentrum, Schoolstraat 44.

Beestig Boerderijkamp 2007
Het jaarlijkse boerderijkamp van

Moni’s gezocht!

’t Heuvelhoeveke komt er weer aan!

Lijkt het je leuk om als vrijwilliger
mee te werken aan dit beestig
boerderijkamp en ben je 16
jaar of ouder? Er worden
nog monitoren gezocht!

Van donderdag 2 augustus tot zondag
5 augustus 2007 wordt het weer een
gezellige boel.
Donderdag 2 augustus kan je vanaf 16 uur
je tent opstellen. Vrijdag 3 augustus begint het kamp dan echt: drie dagen lang
werken met dieren, knutselen en plezier
maken, koken en op avontuur gaan.
Jongeren tussen 5 en 16 jaar kunnen deelnemen. Schrijf snel in want de plaatsen
zijn beperkt! Je moet wel lid zijn van de
kinderboerderij (lid worden kost 6 euro).
Deelname aan het kamp kost 35 euro
per persoon. Inschrijven kan tot 20 juli
d.m.v. overschrijving op rekeningnummer 853-8605394-71 met als mededeling
“kamp”.

Meer informatie
Frank Vekemans
Den Heuvel 24, Schilde
03 385 92 71

Van 16 tot 22 uur kunnen kinderen én
volwassenen zich uitleven met leuke
Vlaamse Spelen. Tussen 18 en 20 uur
wordt de grillplaat warm gemaakt om alle
feestvierders te laten genieten van een
gratis braaifestijn (BBQ). De spelen en
het braaifestijn vinden plaats in het gemeenteparkje, aan de Turnhoutsebaan
204. Alles wordt opgevrolijkt met leuke
achtergrondmuziek.

Feest mee en schrijf vóór 6 juli 2007
in bij de dienst Cultuur & Museum,
Brasschaatsebaan 30,
cultuur@schilde.be of 03 380 16 37.

Europacup derny in ’s-Gravenwezel
Naar jaarlijkse gewoonte tijdens de
augustuskermis snorren er weer derny’s
(lichte gangmakermotoren) door het
centrum van ’s-Gravenwezel, en dit op
maandag 20 augustus. Deze wedstrijd

en ambiance! Bij het ter perse gaan van
deze editie 2970 actief zijn nog niet alle
deelnemers bekend. U kan steeds de
laatste stand van zaken raadplegen op
www.derny-s-gravenwezel.tk.

telt ook dit jaar mee voor de ”Europacup

Wielerwedstrijden als opwarmer

derny” en wordt betwist met landenploe-

De wedstrijd wordt betwist in 2 reeksen
met daarna een kleine en een grote finale.
Tussen de reeksen en de finales is er een
wedstrijd met vedetten en ex-renners.

Als opwarmer is er op zondag 19 augustus een wielerhoogdag met 2 wielerwedstrijden voor renners van de Vlaamse
Wielrijdersvereniging. Er wordt gereden in
2 wedstrijden: om 14 uur de reeksen CD-E over 16 ronden of 65 km en om 16
uur de reeksen A-B voor hun 20 ronden of
80 km. Alle wedstrijdformaliteiten vinden
plaats in Bar Beau, Kerkstraat, ’s-Gravenwezel. De toegang is gratis.

Ook als u geen wielerfanaat bent is dit
een avond die u niet mag missen, alleen
al omwille van het spektakel, de sfeer

Deze evenementen worden georganiseerd
door de Koninklijke Wieler- en Atletiekclub Wezel Sportief met medewerking van

gen aangevuld met toprenners uit 
binnen- en buitenland (België, Nederland, Frankrijk, Duitsland en Spanje).

de gemeente Schilde, politie, Rode Kruis
afdeling Schilde/’s-Gravenwezel, Schoten
WSC, handelaars en foorkramers.

Meer informatie
KWAC Wezel Sportief, 03 658 47 67,
wac.wezelsportief@belgacom.net
www.derny-s-gravenwezel.tk
www.europacup-derny.tk

Kermisloop in
’s-Gravenwezel
SAC knoopt ook dit jaar weer aan met
een vroegere jaarlijkse traditie: een

Schilde Atletiek Club organiseert
zomerse sportkampen
Tijdens een zomers atletieksportkamp
kunnen uw kinderen op een speelse
manier kennismaken met de sporttak “atletiek”. Ze leren spurten vanuit
startblokken, hoog- en verspringen,
kogelstoten, discuswerpen en speerwerpen, afstandlopen, hordelopen, enz.
De atletiek-, sport- en speelkampen zijn
er voor meisjes en jongens vanaf het 2de
tot en met het 6de leerjaar van het lager
onderwijs.

Praktisch
• van maandag 2 t.e.m. vrijdag 6 juli
• van maandag 6 augustus t.e.m. vrijdag
10 augustus
• van maandag 27 t.e.m. vrijdag 31
augustus
Telkens van 9.30 tot 16 uur
Atletiekpiste, Moerstraat, ’s-Gravenwezel
Prijs: 55 euro (per week), SAC-leden betalen 50 euro
Inschrijven kan tot zaterdag 30 juni 2007

Meer informatie en inschrijvingen
• Schilde Atletiek Club, Lucas
Buermans, 0479 60 88 53
http://users.skynet.be/schildeatletiekclub
Inschrijven kan elke dinsdag en
donderdag tussen 18.30 en 20.30 uur
op de atletiekpiste, Moerstraat 50, 
’s-Gravenwezel

stratenloop door ’s-Gravenwezel. Dit
evenement vindt plaats op zaterdag
18 augustus 2007.

Op het programma:
•

•

•

een jeugdloop over verschillende afstanden afhankelijk van de leeftijd
(tussen 100 en 800 m),
een kermisloop voor dames en heren
over 5 km (competitief of gewoon joggen)
een kermisloop voor dames en heren
over 10 km (competitief of gewoon
joggen)

Het inschrijvingsgeld voor de 5 km en de
10 km bedraagt 5 euro. Kinderen tot 12
jaar lopen gratis.
Er zijn prijzen en bekers te winnen voor
dames en heren die 5 of 10 km lopen.
De start van de eerste loop is gepland
rond 18 uur.

Inschrijven
18 augustus vanaf 17 uur
De Drie Rozen, Kerkstraat 41-45, ’s-Gravenwezel
Plaats: dorpskern ‘s-Gravenwezel
Info: Lucas Buermans, 0479 60 88 53
Organisatie: Schilde Atletiek Club (SAC)
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Sport uw kind mee tijdens de zomervakantie?
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Activiteitenkalender

■ Op onderzoek op de

kinderboerderij
zondag 1 juli 2007
van 14 tot 17 uur

■ Avondwandeling
vrijdag 13 juli 2007
om 19 uur

■ Start Boerderijkamp
donderdag 2 augustus 2007 t.e.m.
zondag 5 augustus 2007

We maken een avondwandeling in het
Vrieselhof te Oelegem o.l.v. Maurice Van
Nuffelen.

Zie ook op de cover van deze 2970 actief.

Info: Frank Vekemans, 03 385 92 71

Plaats: Bijeenkomst aan Heemhuis De
Drie Rozen, Kerkstraat 41-45,
’s-Gravenwezel

Organisatie: Kinderboerderij
’t Heuvelhoeveke

Info: Heemkring De Drie Rozen,
03 385 07 31

Info en inschrijving: Frank Vekemans,
03 385 92 71, inschrijven d.m.v. overschrijving op rekeningnummer
853-8605394-71 met als mededeling
“kamp”.

We gaan compost ontleden, water
onderzoeken en sporen zoeken.
Plaats: Kinderboerderij ’t Heuvelhoeveke,
Den Heuvel 24, Schilde

Organisatie: Heemkring De Drie Rozen

■ Wandeling
zondag 1 juli 2007
om 15 uur
Educatieve wandeling in de Bloemen- en
insectentuin en Dodoenstuin.
Plaats: Schildehof, samenkomst aan het
einde Bellevuedreef in Schilde

■ Etentje met amusement
zondag 15 juli 2007
van 14 tot 18 uur
Plaats: De Liebaert, Pater Nuyenslaan,
Schilde

Info: Walter Mous, 03 384 03 16

Info: Charles Stockmans, 03 658 28 59
of 0478 49 14 40

Organisatie: Natuurgidsen Schilde,
afdeling VMPA

Organisatie: Volwassen Mindervaliden
en Alleenstaanden Vereniging

■ Vlaanderen Feest!
Gratis braaifestijn (BBQ)
voor alle inwoners!
woensdag 11 juli 2007
vanaf 10 uur
Ter gelegenheid van het Feest van de
Vlaamse Gemeenschap nodigt Schilde
haar inwoners uit om mee te vieren!
Meer informatie leest u op de cover van
deze 2970 actief.
Plaats: Sint-Guibertuskerk, Gemeenschapscentrum, Schoolstraat 44 en
gemeentepark, Turnhoutsebaan 204.
Info en inschrijving voor de braai
(BBQ): Dienst Cultuur & Museum,
Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde,
cultuur@schilde.be, 03 380 16 37
Organisatie: Gemeentebestuur Schilde

■ Bloedinzameling in Schilde
dinsdag 17 juli 2007
van 18 tot 20 uur
Plaats: gemeentehuis (conferentiezaal),
Brasschaatsebaan 30, Schilde
Info: William Traen, 03 658 97 55
Organisatie: Rode Kruis-Schilde

■ Bloedinzameling in

‘s-Gravenwezel

woensdag 25 juli 2007
van 18 tot 20.30 uur
Plaats: Dorpshuis, Kerkstraat 24,
‘s-Gravenwezel
Info: William Traen, 03 658 97 55
Organisatie: Rode Kruis-Schilde

Plaats: Kinderboerderij ’t Heuvelhoeveke,
Den Heuvel 24, Schilde

Organisatie: Kinderboerderij
’t Heuvelhoeveke

■ Zomerwandeling
zaterdag 4 augustus 2007
om 14.30 uur
Een natuurwandeling doorheen ‘s-Gravenwezel
Plaats: Moerstraat, parking Kerkhof,
‘s-Gravenwezel
Info: Frans Van Bavel, 03 658 84 33
Organisatie: Natuurgidsen Schilde,
afdeling VMPA

■ Bosconcert met barbecue
zondag 5 augustus 2007
vanaf 13.30 uur
Naar jaarlijkse gewoonte trakteert Jeugdorkest “De Vrije Verenigde Vrienden”
u op hun bosconcert. Het Jeugdorkest
treedt om 15 uur op met op het programma een gevarieerde mix van pop,
klassiek, filmmuziek enz...De namiddag
en avond worden opgevuld door amusementsorkest “flying noices” en natuurlijk
staat ook onze heerlijke barbecue voor
u klaar! Inkom is gratis en iedereen is
welkom!
Plaats: lokaal “Notengalm” aan de
Rozenhoek, Schilde
Info: Sandie Hendrikx, 0477 52 25 08 of
03 464 05 95
Organisatie: Jeugdorkest De Vrije
 erenigde Vrienden
V
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■ Boerderijvriendjes

draaien potten

zondag 5 augustus 2007
van 14 tot 17 uur
We gaan potten draaien op een echte
draaischijf. Prijs voor leden is 1 euro en
voor niet-leden 3 euro.
Plaats: Kinderboerderij ’t Heuvelhoeveke,
Den Heuvel 24, Schilde
Info: Frank Vekemans, 03 385 92 71
Organisatie: Kinderboerderij
’t Heuvelhoeveke

recht uit het hart… En verder is er Spacca
van 21.45 tot 22.45 uur: muziek voor
positieve vibes, dat is wat Spacca de
wereld instuurt met een vrolijke tot eigen
stijl geknede mix van ska, country, afro,
dub, mambo met een onvervalste rock ‘n
roll attitude.
Plaats: Parkje aan de muziekacademie,
Turnhoutsebaan 204, 2970 Schilde
Info: Dienst Cultuur & Museum,
tel. 03 380 16 28 of
www.carrouselschilde.be
Organisatie: Carrousel i.s.m.
 emeentebestuur Schilde
g

■ Wandeling
zondag 5 augustus 2007
om 15 uur
Educatieve wandeling in de Bloemen- en
insectentuin en Dodoenstuin.
Plaats: Schildehof, samenkomst aan het
einde Bellevuedreef in Schilde
Info: Walter Mous, 03 384 03 16
Organisatie: Natuurgidsen Schilde,
a fdeling VMPA

■ Gratis zomerconcert
dinsdag 7 augustus 2007
vanaf 20.30 uur
Er zijn optredens voorzien van Besame
mucho, van 20.30 tot 21.15 uur Dit is
muziek voor op zonnige terrassen! Bossa
nova en samba, zuiderse Latijnse ritmes

■ 150 km van Schilde
zaterdag 11 augustus 2007
vanaf 8 uur
Toeristisch wielerevenement waar zowel
de getrainde wielertoerist als de minder
geoefende fietser aan zijn trekken komt.
De 150 km wordt gereden in twee
verschillende etappes van elk 75 km. Er
wordt ofwel in groep (met aangepaste
snelheid en onder begeleiding) gereden
als individueel. Groepsstart om 9 en 13
uur. Individueel rijden is mogelijk tussen
8 en 14 uur. Er wordt gereden langs
bekende en minder bekende landelijke
kempische wegen. Voor de minder geoefende fietsers, jongeren en ouderen zijn
er twee familiale fietstochten, eveneens
onder begeleiding, van elk 15 km. Die
vertrekken om 13.30 en 15 uur. Hier rijdt
men langs de mooiste en rustigste wegen
in Schilde en onmiddellijke omgeving.
Voor de familiale fietstochten is geen
sportfiets vereist, voor de ritten van 75
km wordt een koers- of sportfiets aangeraden. De deelnameprijs bedraagt 1 euro
voor VWB/WBV-leden en 2 euro (waarvan
0,5 euro verplichte verzekering) voor niet
VWB/WBV-leden. Na de fietstocht kan
men nog rustig nagenieten met een natje
en een droogje in het gelegenheidscafetaria.
Plaats: Gemeentelokaal “De Wip”,
 asteeldreef, Schilde
K
Info: Michel Godderis, tel. 03 384 05 79
of http://users.pandora.be/blijfjongschilde
Organisatie: De Toeristische Wieler-
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Wandelclub Blijf jong Schilde vzw in
samenwerking met de Vlaamse Wiel
rijdersbond (VWB) en BLOSO

■ Zomervertellingen atv
maandag 13 augustus 2007
om 20 uur
Deze zomer komt atv naar Schilde!
Niemand minder dan Warre Borgmans is
de verteller van dienst bij de zomervertelling. U kent hem vast door zijn werk
voor televisie en film: De hel van Tanger,
Windkracht 10, het Eiland, Stille Waters,
Team Spirit 2, enz.
Borgmans wordt bij de atv-zomervertelling in Schilde begeleid door Jokke
Schreurs. Samen brengen zij “Schone
Woorden klinken zo”. Verder zorgen een
bierdegustatie en de onvervalste atv-zomersfeer dat het die maandagavond een
feest wordt in Schilde!
Plaats: Park Schildehof, De Pont (einde
Bellevuedreef), bij regenweer verhuizen
we naar het Dienstencentrum in de
Schoolstraat 44 in Schilde.
Info: Dienst Cultuur & Museum, Erik
Binon, 03 380 16 28, www.atv.be
Organisatie: atv i.s.m. Gemeentebestuur
Schilde

juli-augustus 2007
■ Gratis zomerconcert

■ Etentje met bingo

dinsdag 14 augustus 2007

zondag 19 augustus 2007

vanaf 20.30 uur

van 14 tot 18 uur

Er zijn optredens voorzien van Les boites
à rythmes van 20.30 tot 21.15 uur. Dit
is een frisse mix van jaren ‘30-‘40 jazz,
zigeunermuziek en eigen composities.
Droom weg naar het oude Parijs met
Django Reinhardt op een terras. Verder
is er nog El Créme Glace Quès van 21.45
tot 22.45 uur: covers die beter zijn dan
het origineel en met eigen songs om
vingers en duimen van af te likken. Geen
soft-ice-gedoe, maar puur vakmanschap!
Een feest voor de zintuigen, hoogzomer
op het podium, een icoon van ‘t Stad, de
wereld op een horentje.
Plaats: Parkje aan de muziekacademie,
Turnhoutsebaan 204, 2970 Schilde
Info: Dienst Cultuur & Museum,
tel. 03 380 16 28 of www.carrouselschilde.be
Organisatie: Carrousel i.s.m.
 emeentebestuur Schilde
g

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

■ Zomerinsectenwandeling
■ Kermisloop in

’s-Gravenwezel
zaterdag 18 augustus 2007
vanaf 17 uur

Zie ook elders in deze 2970 actief.

zaterdag 18 augustus t.e.m. dinsdag 21 augustus 2007
Plaats: Lodewijk De Vochtplein,
’s-Gravenwezel

■ Spelnamiddag
zaterdag 18 augustus 2007
van 13 tot 18 uur
Met de “kleine kermis” kan u ook terecht
in de Heemhuisjes en op de binnenkoer
voor gezelschapspelen van vroeger en
nu!
Plaats: Heemkring De Drie Rozen,
Kerkstraat 41-45, ’s-Gravenwezel
Info: Jozef Verckens, tel. 03 658 36 32
Organisatie: Heemkring De Drie Rozen

om 14.30 uur
Educatieve wandeling in Schildehof. Laarzen gewenst in regenperiode.

Plaats: dorpskern ‘s-Gravenwezel

Plaats: Schildehof, samenkomst aan het
einde Bellevuedreef in Schilde

Info: Lucas Buermans, tel. 0479 60 88 53

Info: Karl Hellemans, 03 383 26 58

Organisatie: Schilde Atletiek Club (SAC)

Organisatie: Natuurgidsen Schilde,
afdeling VMPA

■ Grote hoevefeesten
zondag 19 augustus 2007

■ Kermis

zondag 19 augustus 2007

vanaf 10 uur
Vanaf 10 uur is het opendeurdag op de
hoeve, om 11.15 uur is er een misviering
die wordt opgeluisterd door het koor Uyt
Jongsten Versaemt. De viering van het
50 jarige kloosterjubileum van broeder
Herman Van Waes en zuster Hilde Van
Waes wordt ook gevierd. De ganse dag
door is er ook een grote breugelmaaltijd.
Rond 14 uur is de opening van de hoevefeesten, dit wordt opgeluisterd door de
Koninklijke Harmonie Takjes Worden Boomen. Om 18 uur sluiten de feesten met
een optreden van Jeugdorkest De Vrije
Verenigde Vrienden. Verder zijn er nog tal
van activiteiten zoals optredens van Wa
Do Rik, Mieke Stout, de dansmariekes,
een demonstratie van een hoefsmid,
broodbakken, verschillende volksspelen,
gratis rit met huifkar en tractor, een
geiten’farm’ i.s.m. kinderboerderij ’t
Heuvelhoeveke. Inkom is gratis.

■ Wielernamiddag + Derny

spektakel

zondag 19 augustus 2007
vanaf 14 uur en
maandag 20 augustus 2007
vanaf 18.30 uur
Zie ook elders in deze 2970 actief.

Plaats: vertrek en aankomst van zowel
wielernamiddag als Derny in Kerkstraat in
’s-Gravenwezel
Info: KWAC Wezel Sportief, 
03 658 47 67, 
www.derny-s-gravenwezel.tk
Organisatie: KWAC Wezel Sportief

Plaats: Dobbelhoeve, Goorstraat 43,
Schilde
Organisatie: Landelijke Gilde, KVLV, Landelijke Ruitersvereniging en Bedrijvengilde
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■ Gratis zomerconcert
dinsdag 21 augustus 2007
vanaf 20.30 uur
Een optreden van Buscemi van 20.30
tot 23 uur, de man die door alle groten
der aarde gevraagd wordt om hun nummers in een stijlvol Bossa-jasje te gieten.
Muziek met stijl, met diepgang, maar ook
met grote hoogtes en als hij er één keer
zin in heeft, niet te stoppen. Dansmuziek
met een latin gevoel, zo kunnen we het
best samenvatten. Samen met twee live
artiesten zal hij in Schilde bewijzen waarom de wereld Buscemi graag hoort…
Plaats: Parkje aan de muziekacademie,
Turnhoutsebaan 204, 2970 Schilde
Info: Dienst Cultuur & Museum, tel. 03
380 16 28 of www.carrouselschilde.be
Organisatie: Carrousel i.s.m. gemeentebestuur Schilde

■ Heemfeesten
vrijdag 24 augustus t.e.m. zondag
26 augustus 2007
Er zijn tal van activiteiten voor jong en
oud! Vrijdagavond is er een mosselavond
(inschrijving verplicht), er zijn heel het
weekend optredens voorzien van Takjes
Worden Boomen, Wa Do Rik, Marleen
Valvekens en er zijn ook volkspelen.
Zaterdag is er een tentoonstelling van
oldtimers! De kleintjes kunnen hun
gezichtje laten grimeren. Deze dagen is
er tijd voor een gezellige babbel tussen
pot en pint. Er zijn het hele weekend ook
pannenkoeken, spek met eieren, rijstpap,
verse soep en gebak verkrijgbaar.
Plaats: Heemhuis Scilla, Alfons Van den
Sandelaan 4, Schilde
Info en inschrijving: Willy Van Maercke,
03 383 27 92 of 0476 88 83 38, 
info@scilla.be, www.scilla.be
Organisatie: Heemkundige Kring Scilla

■ Viering gouden

kloosterjubileum
Broeder en Zuster Van Waes
zondag 26 augustus 2007
om 11 uur

In de Sint-Guibertuskerk is er een eucharistieviering als dank voor de 2 x 50 jaar
kloostergelofte van Broeder Herman Van
Waes en Zuster Hilde-Maria Van Waes.
Om 13 uur is er ook een feestmaaltijd
voorzien in het Gemeenschapscentrum in
Schilde. U kan hiervoor inschrijven tot 15
augustus.
Informatie en inschrijving: Germaine
Vanhalewyck-Van de Merlen,
03 384 08 80
Organisatie: MPS Missionering Parochies
Schilde

■ Gratis zomerconcert
dinsdag 28 augustus 2007
vanaf 20.30 uur
Eerst is er een optreden van Pieter Vandergooten van 20.30 tot 21.15 uur: puntig, scherp, gedreven, to the point en erg
funky. Hun motto: Jazz must groove and
swing. Verder is er een optreden van Audio Caffeine van 21.45 tot 22.45 uur, dit
is zwarte sax, straffe drums, een zwoele
stem en expresso gitaartjes. Getrokken
uit funk, soul, jazz, afro-latin, reggae en
drum & bass. Deze band kruipt in uw lijf
en geeft van binnenuit een opwekkende
dreun van jewelste!
Plaats: Parkje aan de muziekacademie,
Turnhoutsebaan 204, 2970 Schilde
Info: Dienst Cultuur & Museum,
tel. 03 380 16 28 of
www.carrouselschilde.be
Organisatie: Carrousel i.s.m.
gemeentebestuur Schilde

U kan zich nu alvast inschrijven voor de
grote wandeling die het Willemsfonds organiseert op zaterdag 8
september in Brussel. De bedoeling is
eerst een grondige wandeling te maken
doorheen de veelkleurige Matongéwijk,
daarna gaan we de innerlijke mens
versterken in een lokaal gekozen restaurantje. ‘s Namiddags maken we een
nieuwe wandeling langs een deel van de
vele Art Nouveau-gebouwen die onze
hoofdstad rijk is.
Info: H.Westdorp 03 383 20 59,
J.Vanderhoven 0495 27 45 75, J.Denys
0472 63 82 32
Organisatie: Willemsfonds
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regelmatig weerkerende activiteiten

Begin ook
met yoga!
Yoga Param Ananda start op 20 september opnieuw met een beginnergroep
yoga onder leiding van een gediplomeerde yogalerares. De lessen vinden plaats in
openluchtschool Dennenhof, De Pont 6,
Schilde.
Beginners noteren alvast
• donderdagavond om 19.30 uur of
• zaterdagvoormiddag om 10 uur
Gevorderden weten dat ze terecht kunnen op donderdagavond om 20.45 uur.
Vrijdagavond zijn er ook cursussen in
Zandhoven.

Meer informatie
Mevr. Wagemans, 03 484 54 31 of
0484 02 02 46
Mevr. Baguet, 03 383 84 98

Taalles voor
volwassenen
Het Centrum voor Volwassenenonderwijs CVO Deurne-Schilde biedt het komende schooljaar weer heel wat dag- en
avondcursussen aan voor volwassenen op
de locatie van school KA Vennebos, Kasteeldreef in Schilde. Beginners en gevorderden kunnen er terecht
•
•
•

dinsdagavond: Italiaans en Spaans
donderdagavond: Frans, Italiaans en
Spaans
maandag-, dinsdag- & donderdag
namiddag: Spaans
Meer informatie
CVO Deurne
03 360 80 40 (41)
www.cvodeurne.be
Inschrijvingen in Schilde op dinsdag- en
donderdagavond vanaf 21 augustus

Voor brochures waarin de verenigingen van Schilde en ‘s-Gravenwezel en hun activiteiten uitgebreid worden voorgesteld kan u terecht bij de Cultuurdienst en de Jeugd- en
Sportdienst. Ook op de gemeentelijke website www.schilde.be vindt u een infofiche per
vereniging.

■ Cultuur
Gregoriaanse zang
Sint-Guibertuskoor
03 383 02 20
Sint-Guibertuskerk
vr 6-13-20-27/07
zo 1-8-15-22-29/07
vr 3-10-17-24-31/08
zo 5-12-19-26/08
Meerstemmige liturgische muziek
Jubilatekoor
03 384 08 80
Sint-Guibertuskerk
ma 2-9-16-23-30/07 (av)
ma 6-13-20-27/08 (av)
Uyt Jonsten Versaemt Koor
03 383 59 76
Missiehuis Paters Van Scheut
wo 4-18-25/07 (av)
wo 1-8-22-29/08 (av)
Jeugdorkest ”De Vrije Verenigde
Vrienden”
0496 70 16 31
Rozenhoek Schilde
zo 1/07
wo 4-18-25/07 (av)
vr 6-13-20-27/07 (av)
wo 1-8-22-29/08 (av)
vr 3-10-17-24-31/08 (av)
zo 5/08
Archiefwerking
Heemkundige Kring Scilla
03 383 01 09
Heemhuis Scilla, A. Van den Sandelaan 4
ma 6-13-20-27/08 (av)

OKRA ‘s-Gravenwezel
03 384 25 04
Dorpshuis
Kerkstraat 24
do 5-12-19-26/07 (nm)
do 2-9-16-23-30/08 (nm)

■ Hobby
Ruilbeurs
Postzegelkring
03 658 82 36
Heemhuis De Drie Rozen
Kerkstraat 41-45
zo 1/07 (vm)
zo 5/08 (vm)
Bridge
Argus Bridge Club
03 383 05 29
Dienstencentrum
Schoolstraat 44
ma 2-9-16-23-30/07 (av)
ma 6-13-20-27/08 (av)
Volksdans
Mieke Stout
03 383 58 74
Lindecentrum
Lindenstraat 10
Margriet (vrouwen)
ma 2-9-16-23-30/07 (nm)
ma 6-13-20-27/08 (nm)
Klaradijn/Tante Hessie (+50 jaar)
vr 6-13-20-27/07 (vm-nm)
vr 3-10-17-24-31/08 (vm-nm)
Vriendenkring Tante Hessie
do 5-12-19-26/07 (nm)
do 2-9-16-23-30/08 (nm)

■ Sport
■ Senioren
Dansles
Seniorenraad
03 385 06 03
Dienstencentrum
Schoolstraat 44
di 3-10-17-24-31/07 (nm)
di 7-14-21-28/08 (nm)

Volleybal
V.O.S. Schilde
03 658 18 65
Sporthal Vennebos
Hoevedreef z/n
Trainingen:
Dames 2 / Heren 1 / Heren recreatie
di 3-10-17-24-31/07 (av)
di 7-14-21-28/08 (av)
Dames VKS / Jongens C-jeugd /
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regelmatig weerkerende activiteiten Colofon
Dames 1 / Heren 2
wo 4-18-25/07 (av)
wo 1-8-22-29/08 (av)
Sporthal De Zandbergen
Sint-Job-in-’t-Goor
Dames / Heren / Huisvrouwen
wo 4-18-25/07 (vm)
wo 1-8-22-29/08 (vm)
Badminton
V.O.S. Schilde
03 658 18 65
Sporthal Vennebos
Hoevedreef z/n
ma 2-9-16-23-30/07 (av)
ma 6-13-20-27/08 (av)
Yoga
Yogaschool Paramanda Schilde
03 383 22 97
Koetshuis Halle
Kasteeldreef (achter het gemeentehuis in het park)
ma 2-9-16-23-30/07 (av)
ma 6-13-20-27/08 (av)
Dienstencentrum
Schoolstraat 44
do 5-12-19-26/07 (nm)
do 2-9-16-23-30/08 (nm)
kinderen
Grameylaan 2, Sint-Job-in-‘t-Goor
za 7-14-28/07 (vm)
za 4-11-18-25/08 (vm)
Qigong
Tai Chi & Qigong Schilde ‘s-Gravenwezel
0473 90 00 62
Beginners (kan per les gevolgd
worden)
Turnzaal De Wingerd
Wijnegemsteenweg (inrit naast nr.18)
wo 4-18-25/07 (av)
wo 1-8-22-29/08 (av)

03 658 82 82
Rusthuis Sint-Lodewijk
Kerkstraat 61
vr 6-13-20-27/07
vr 3-10-17-24-31/08

■ Jeugd
Jeugdhuis
Pagode
Turnhoutsebaan 279
wo 4-11-18-25/07 (av)
vr 6-13-20-27/07 (av)
za 7-14-21-28/07 (av)
zo 1-8-22-29/07 (av)
wo 1-8-15-22-29/08 (av)
vr 3-10-17-24-31/08 (av)
za 4-11-18-25/08 (av)
zo 5-12-19-26/08 (av)
PiVo
Pater Nuyenslaan 64
wo 4-18-25/07 (av)
vr 6-13-20-27/07 (av)
zo 1-8-15-22-29/07 (nm-av)
wo 1-8-22-29/08 (av)
vr 3-10-17-24-31/08 (av)
zo 5-12-19-26/08 (nm-av)
Kinderboerderij open
‘t Heuvelhoeveke
03 385 92 71
Den Heuvel 24
zo 1/07 (nm)
zo 5/08 (nm)

■ Allerlei
Gemeenteraad
03 380 16 00
Gemeentehuis (raadzaal)
Brasschaatsebaan 30
ma 27/08 (av)

Gemeentelijke activiteitenkalender van
het gemeentebestuur van Schilde
Redactieadres
Dienst Communicatie
Brasschaatsebaan 30
2970 Schilde
03 380 16 90
fax 03 384 28 03
communicatie@schilde.be
Grafische vormgeving
Swinnen Printing, Hofstade
Druk
Lithos Printing, Wommelgem
Foto’s, illustraties
Carrousel vzw, Communicatiedienst,
SAC, Swinnen Printing, Scilla, Frank
Vekemans, …
Verantwoordelijke uitgever
Burgemeester Yolande Avontroodt,
Buizerdlaan 23, 2970 Schilde
Sluitingsdatum inzendingen
Teksten en aankondigingen van
activiteiten die plaatsvinden in
september 2007 dienen bij voorkeur
digitaal toe te komen op de dienst
Communicatie, uiterlijk op maandag 6
augustus 2007, 12.30 uur.
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 dit blad kan geen
rechtskracht worden ontleend.

■ Vrouwen
Stappen
Parochiale Vrouwenbeweging
’s-Gravenwezel
03 384 18 58
Smidse
Sint-Jobsteenweg
di 3-10-17-24-31/07
di 7-14-21-28/08
Joggen
Parochiale Vrouwenbeweging
’s-Gravenwezel

In deze kalender: regelmatig weerkerende activiteiten van erkende verenigingen die voor
iedereen toegankelijk zijn (dus niet enkel
voor leden). Wat we willen weten: over
welke activiteit het gaat natuurlijk
en dan de data en/of frequentie,
de plaats van gebeuren, de
naam van de organiserende
vereniging en het telefoonnummer van een contactpersoon.

Waarschuwing voor
alle 12- tot 15-jarigen:
Surf zeker NIET langs
www.lummelhoek.be

