2970actief
Activiteitenkalender
Schilde en ‘s-Gravenwezel

ter gelegenheid van

11 juli

MIDDELEEUWS
SPEKTAKEL
Middeleeuws tentenkamp
Ambachten & apotheek
Riddergevechten
Boogschieten
Kinderspelen
Vuurspuwer
Dans

GRATIS

Middeleeuwse
eetmarkt

Zondag 7 juli 2013 - 13 tot 18 uur
weide Goorstraat/Speelbosweg, 2970 Schilde
INSCHRIJVEN VOOR EETMARKT VERPLICHT bij de dienst cultuur en bibliotheek, 03 380 16 43
Juli - augustus 2013
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Avondwandeling

Het wordt een boeiende tocht in een prachtige omgeving!

vrijdag 5 juli 2013
om 19 uur

i Plaats: Heemhuis De Drie Rozen, Kerkstraat 41-45, Schilde (‘s-Gravenwezel)

Info: Heemkring De Drie Rozen, 0490 57 83 56
Organisatie: Heemkring De Drie Rozen, Kerkstraat 41-45, Schilde (‘s-Gravenwezel)

Onderhoud dodoenstuin en
themaworkshop

zaterdag 6 en 20 juli 2013
van 12 tot 16 uur
Onderhouden van de kruidentuin Dodoenstuin, gekoppeld
aan een workshop. Onder begeleiding van leden van de Velt
themawerkgroep Dodoens bekijken we wat er in de tuin zoal
geoogst kan worden.
i Plaats: Dodoenstuin, De Pont 45, Schilde

Info en inschrijving: www.velt.be
Organisatie: Dodoenstuin Schilde

Nachtvissen

zaterdag 6 en zondag 7 juli 2013
van 19 tot 7 uur
i

Nachtwedstrijd Ereprijs Frans Segers.
Inschrijven van 17.50 tot 18 uur, in Café De Gulden Poort,
Dorpsstraat 27, Schilde.

Plaats: visvijver, hoek Vennebosstraat en Kasteeldreef
Info: Herman Cavens, 03 383 52 21
Organisatie: De Venneputvissers

Pannenkoeken eten in
visclub Zonnebaars

U kan lekkere pannenkoeken komen eten samen met familie
of vrienden op ons gezellig terras met uitzicht op de vijver.

zondag 7 juli 2013
om 12 uur

i

Plaats: Kantine visclub Zonnebaars, Schanslaan 32
Info en inschrijving: Annie Van Gestel, 0496 06 24 61
Organisatie: Visclub Zonnebaars

Workshop digitale foto’s

woensdagen 10, 17, 24 en 31 juli 2013
van 9 tot 12 uur
i

Ook tijdens de vakantiemaanden staan wij voor u klaar.
Wat kan u allemaal leren: foto’s delen op het internet, foto’s
bewerken met Picasa en andere programma’s en een fotoboek
maken.

Plaats: Sociaal Huis, Turnhoutsebaan 67, Schilde
Info en inschrijving: digidak.schilde@gmail.com of 03 383 27 92
Organisatie: digidak
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Juli 2013

Middeleeuws spektakel
voor Vlaanderen feest!
i

Kijk op de cover van deze actief voor meer informatie.

Etentje met amusement

Iedereen is welkom na inschrijving bij Charles Stockmans.

zondag 7 juli 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

Begeleide wandeling in
bloemen- en insectentuin
en dodoenstuin

Bloemen kunnen niet zonder insecten en insecten kunnen
niet zonder bloemen. Kom er meer over te weten tijdens deze
wandeling.

zondag 7 juli en 4 augustus 2013
van 14.30 tot 16.30 uur
i

Plaats: bijeenkomst ingang Schildehof, einde Bellevuedreef, Schilde
Info en inschrijving: 03 384 03 16
Organisatie: Natuurgidsen Schilde, afdeling VMPA

Nordic Walking

dindag 9 en 23 juli 2013
van 10.30 tot 12 uur
i

Plaats: einde Bellevuedreef, Schilde
Info en inschrijving: 03 383 42 73, markant.schilde@advalvas.be, www.markantvzw.be/schilde
Organisatie: markant netwerk van ondernemende vrouwen

Academische zitting
dinsdag 9 juli 2013
om 19 uur

i

Wij verwachten u aan de ingang van het park om mee te
wandelen.

Academische zitting met spreker Peter De Rover. Hij spreekt
over de actualiteit en daarbij vooral over wat ons als Vlamingen
aanbelangt. Verder wordt de eerste ‘Parel van de Voorkempen’
uitgereikt aan de heer Hugo Pas. De prijs wordt toegekend aan
een persoon die zich in onze gemeente zeer verdienstelijk maakte.
Aan alle aanwezigen wordt een lekkere ‘Baas Ganzendonck’
of een glaasje water aangeboden.

Plaats: Dienstencentrum, Schoolstraat 44, Schilde
Info: dienst cultuur en bibliotheek, 03 380 16 28
Organisatie: dienst cultuur en bibliotheek
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Daguitstap naar
Lo-Reninge en Duinkerke

woensdag 10 juli 2013
vertrek om 8 uur
We bezoeken in Lo-Reninge bakkerij Destrooper. ’s Middags
kunnen we genieten van een lekker driegangenmenu. Na de
middag rijden we naar Duinkerke. We toeren twee uur door
de haven in volle bedrijvigheid en krijgen uitleg van een gids.
Daarna bezoeken we de kathedraal en is er nog wat vrije tijd
om een terrasje te doen. Deelname kost 46 euro.
i

Misviering en receptie
donderdag 11 juli 2013
om 10 uur
i

Plaats: vertrek aan Dienstencentrum,
Schoolstraat 44, Schilde
Info en inschrijving: Nelly Bastiaensen,
03 353 76 83 (na 18 uur)
Organisatie: Okra Schilde

Misviering in de Sint-Guibertuskerk met aansluitend een
receptie in het Dienstencentrum.

Plaats: Sint-Guibertuskerk, Kerkplein, Schilde en Dienstencentrum, Schoolstraat 44, Schilde
Info: dienst cultuur en bibliotheek, 03 380 16 28
Organisatie: dienst cultuur en bibliotheek

Vissen:
kampioenschapswedstrijd nr. 7

zondag 14 juli 2013
van 14 tot 18 uur
Inschrijven van 12.45 tot 13 uur, in Café De Gulden Poort,
Dorpsstraat 27, Schilde.
Nummer 8

Nummer 9

Nummer 10

Nummer 11

Zondag
28 juli

Zondag
4 augustus

Zondag
18 augustus

Zondag
1 september

Van 14 tot
18 uur

Van 14 tot
18 uur

Van 14 tot
18 uur

Van 14 tot
18 uur

i

Amnesty International
Schilde - ‘s-Gravenwezel
maandag 15 juli 2013
van 20 tot 22 uur
i

Plaats: visvijver, hoek Vennebosstraat en Kasteeldreef
Info: Herman Cavens, 03 383 52 21
Organisatie: De Venneputvissers

Het doel van onze maandelijkse bijeenkomst (elke derde
maandag van de maand) is mensen te helpen die waar ook ter
wereld ten onrechte worden gevangen gezet en soms gefolterd
omdat ze opkomen voor de mensenrechten in hun land. We
volgen een drietal dossiers op en werken (schrijf)acties uit.

Plaats: Wereldwinkel, Schoolstraat 14, Schilde
Info en inschrijving: 03 448 04 14, hugo.appels@fulladsl.be, wilder@scarlet.be
Organisatie: Amnesty International Schilde – ‘s-Gravenwezel
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Maandelijkse
pensioenzitdag
dinsdag 16 juli 2013
van 9 tot 11 uur
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, Brasschaatsebaan 30, Schilde
Info: 03 380 16 00, www.schilde.be
Organisatie: Gemeente Schilde ism Rijksdienst voor Pensioenen

Bloedgeven in Schilde
dinsdag 16 juli 2013
van 18 tot 20.30 uur
i

Plaats: conferentiezaal van het gemeentehuis, Brasschaatsebaan 30, Schilde
Info: R
 ode Kruis Schilde, William Traen, 03 658 97 55, meer medische info
kan u verkrijgen bij Bloedtransfusiecentrum Edegem, 03 829 00 00
Organisatie: Rode Kruis Schilde

Uitstap naar Blankenberge
maandag 22 juli 2013
om 8 uur verzamelen

Iedereen is welkom voor een dagje Blankenberge dat u vrij
kan invullen. Tip: het is markt die dag. We verzamelen om
8 uur aan parking Carrefour Schilde of om 8.40 uur in het
Centraal Station. Iedereen voorziet 6 euro voor het kopen van
een treinticket. De dag zelf wordt afgesproken hoe laat we
naar huis vertrekken.
i

Plaats: Blankenberge
Info en inschrijving: Nelly Bastiaensen, 03 353 76 83 (na 18 uur)
Organisatie: Okra Schilde

Bloedgeven in ‘s-Gravenwezel
woensdag 24 juli 2013
van 18 tot 20.30 uur
i

Plaats: Dorpshuis, Kerkstraat 24, Schilde (’s-Gravenwezel)
Info: R
 ode Kruis Schilde, William Traen, 03 658 97 55, meer medische
info kan u verkrijgen bij Bloedtransfusiecentrum Edegem, 03 829 00 00
Organisatie: Rode Kruis Schilde
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150 km van Schilde
zaterdag 3 augustus 2013
van 8 tot 15 uur

i

Plaats: De Wip, Kasteeldreef, Schilde
Info en inschrijving: 03 542 44 13, daniel.masson@telenet.be, http://users.telenet.be/blijfjongschilde
Organisatie: TWWC Blijf Jong Schilde vzw i.s.m. VWB

BBQ visclub Zonnebaars
zaterdag 3 augustus 2013
om 19 uur
i

De “2 x 75 km van Schilde” is een toeristisch wielerevenement
voor zowel de getrainde wielertoerist als de minder
geoefende fietser. De 150 km wordt gereden in twee
verschillende en afgepijlde etappes van elk 75 km. Begeleide
groepsstart om 9 en om 13 uur.

U kan samen met uw familie en vrienden komen barbecueën
aan 15 euro per persoon. Na het eten nodigen we u uit voor
een dansje.

Plaats: Kantine visclub Zonnebaars, Schanslaan 32, Schilde
Info en inschrijving: Annie Van Gestel, 0496 06 24 61 of op zondag in de kantine
Organisatie: Visclub Zonnebaars

Natuurwandeling in ‘s Gravenwezel
met natuurgids

zondag 4 augustus 2013
van 14.30 tot 16.30 uur
‘s-Gravenwezel is in een prachtige omgeving gelegen midden
in de bossen en in een schitterende natuur. We maken een
zomerwandeling in deze Parel van de Voorkempen.
i

Plaats vertrek: Moerstraat ‘s-Gravenwezel, parking
Kerkhof
Info en inschrijving: 03 658 84 33
Organisatie: Natuurgidsen Schilde, afdeling VMPA

Schilde Atletiek Club organiseert
zomerse sportkampen

Het kamp in juli gaat dit jaar niet door wegens werken aan
de piste.
van maandag 5 augustus t.e.m. vrijdag 9 augustus 2013
van maandag 26 t.e.m. vrijdag 30 augustus 2013
van 9.30 tot 16 uur
Atletiek-, sport- en speelkampen voor meisjes en jongens
vanaf 2de tot 6de leerjaar. Er wordt les gegeven over spurt met
startblokken, ver- en hoogspringen, kogel-, discus- en speerwerpen
of hockeybal, afstandslopen en horden. Een kamp kost 70 euro per
week voor niet-leden, 65 euro voor leden. Inschrijven is mogelijk
tot de 1ste dag van het kamp of iedere dinsdag en donderdag
tijdens de training van 18.30 tot 20.30 uur.
i

Plaats: Atletiekpiste, Moerstraat, ‘s-Gravenwezel
Info en inschrijving: Schilde Atletiek Club,
Lucas Buermans, 0479 60 88 53, www.atletiekschilde.be
Organisatie: SAC
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Dansstage Ballet, Jazz,
Hip hop en choreografie
van 5 tot 9 augustus 2013

U kan zich inschrijven voor de zomerdansstage. Vanaf september kan u volgende lessen volgen: Kinderdans (2de kleuterklas), Predans (3de kleuterklas), Klassiek ballet vanaf
6 jaar, Jazz Dans en Hip hop.			
i

Plaats: Vennebos Sporthal, Hoevedreef 9, Schilde
Info en inschrijving: www.turning-point-balletschool.be
Organisatie: Turning Point Balletschool Schilde

Bezoek aan het stadhuis van Antwerpen
maandag 5 augustus 2013
om 13 uur
De grote markt van Antwerpen met het prachtige stadhuis is u
bekend. Maar wie heeft het schoon verdiep al eens bezocht?
Grijp nu uw kans onder begeleiding van een gids. Het bezoek
duurt +/- 1,5 uur en deelname kost 4 euro.
i

Plaats: vertrek aan parking Carrefour Schilde om
13 uur of samenkomst aan Brabo op de Grote Markt in
Antwerpen om 14.15 uur
Info en inschrijving (voor 25 juli): Nelly Bastiaensen,
03 353 76 83 (na 18 uur)
Organisatie: Okra Schilde

Carrousel 2013

dinsdag 6 augustus 2013
vanaf 20.30 uur
Voor meer informatie kan u terecht op pag. 10 van 2970 info
juli-augustus 2013
i

Plaats: parkje aan de Muziek- & Woordacademie, Turnhoutsebaan 204, Schilde
Info: dienst cultuur en bibliotheek, 03 380 16 28
Organisatie: Carrousel i.s.m. gemeentebestuur Schilde
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Workshop digitale foto’s
woensdagen 7, 14, 21 en
28 augustus 2013
van 9 tot 12 uur
i

Plaats: Sociaal Huis, Turnhoutsebaan 67, Schilde
Info en inschrijving: digidak.schilde@gmail.com of 03 383 27 92
Organisatie: digidak

Moederfeest Vl@s Schilde
donderdag 8 augustus 2013
van 12.30 tot 17 uur

i

Wat kan u allemaal leren: foto’s delen op het internet, foto’s
bewerken met Picasa en andere programma’s en een fotoboek
maken.

Vl@s viert moeders met een gezellige bijeenkomst en een
lekkere lunch voor 18 euro per persoon. Onder muzikale
begeleiding worden teksten voorgedragen, er wordt een mop
verteld en uit volle borst meegezongen.

Plaats: Dienstencentrum, Schoolstraat 44, Schilde
Info en inschrijving: Linda Van den Kinschot, 03 353 85 42
Organisatie: Vlaamse actieve senioren Schilde

Etentje met bingo

zondag 11 augustus 2013
van 14 tot 18 uur
Iedereen is welkom na inschrijving bij Charles Stockmans.
i

Nordic Walking

dinsdag 13 en 27 augustus 2013
van 10.30 tot 12 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

Wij verwachten u aan de ingang van het park om mee te
wandelen.

Plaats: einde Bellevuedreef, Schilde
Info en inschrijving: 03 383 42 73, markant.schilde@advalvas.be, www.markantvzw.be/schilde
Organisatie: markant netwerk van ondernemende vrouwen
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Carrousel 2013		

dinsdag 13 augustus 2013
vanaf 20.30 uur
Voor meer informatie kan u terecht op pag. 10 van 2970 info
juli-augustus 2013
i

Plaats: parkje aan de Muziek- & Woordacademie, Turnhoutsebaan 204, Schilde
Info: dienst cultuur en bibliotheek, 03 380 16 28
Organisatie: Carrousel i.s.m. gemeentebestuur Schilde

Moederfeest

Moederfeest met warme maaltijd en tombola.

woensdag 14 augustus 2013
om 13 uur
i

Plaats vertrek: Dienstencentrum, Schoolstraat 44, Schilde
Info en inschrijving: Maria Verbeeck, 03 384 06 05
Organisatie: Okra Schilde

Spelnamiddag

zaterdag 17 augustus 2013
vanaf 13 uur

i

Vergeet even de i-pods, de i-pads en al de andere
computerspelletjes en duik een namiddagje terug in de
tijd van ouders en grootouders. De jaren dat de mens zich
amuseerde met sjoelbak en dergelijke. Doe mee en ontdek
ook hoe plezierig en boeiend deze spellen en dit spelen wel
zijn. Het is geen competitie, er zijn dus geen winnaars of
verliezers. Of je moest er met je gezin of vriendenkring zelf
een wedstrijdje van maken. De formule die al vele jaren haar
nut bewijst, werd behouden. Alle spelen zijn gratis en voor de
kinderen is er weer een gratis pannenkoek. En natuurlijk zijn
er frisse en warme dranken verkrijgbaar.

Toegang gratis, ook voor niet-leden. Iedereen is welkom!
Plaats: Heemhuis De Drie Rozen, Kerkstraat 41-45, Schilde (’s-Gravenwezel)
Info: Heemkring De Drie Rozen, 0490 57 83 56
Organisatie: Heemkring De Drie Rozen
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Kermis

van zaterdag 17 t.e.m.
dinsdag 20 augustus 2013
i

Open terras bij Heemhuis
De Drie Rozen
van zaterdag 17 tot en met
maandag 19 augustus 2013
zaterdag vanaf 18 uur,
zondag vanaf 14 uur en
maandag vanaf 15 uur
i

maandag 19 augustus 2013
van 20 tot 22 uur

Het doel van onze maandelijkse bijeenkomst (elke derde
maandag van de maand) is mensen te helpen die waar ook ter
wereld ten onrechte worden gevangen gezet en soms gefolterd
omdat ze opkomen voor de mensenrechten in hun land. We
volgen een drietal dossiers op en werken (schrijf)acties uit.

Plaats: Wereldwinkel, Schoolstraat 14, Schilde
Info en inschrijving: 03 448 04 14, hugo.appels@fulladsl.be, wilder@scarlet.be
Organisatie: Amnesty International Schilde – ‘s-Gravenwezel

Maandelijkse
pensioenzitdag

dinsdag 20 augustus 2013
van 9 tot 11 uur
i

Er is geen betere plaats om van de kermis te genieten als op
dit terras. Elke dag is er wel iets te beleven: wielrennen op de
weg, gezelligheid en vriendschap op het terras, ...

Plaats: Heemhuis De Drie Rozen, Kerkstraat 41-45, Schilde (‘s-Gravenwezel)
Info: Heemkring De Drie Rozen, 0490 57 83 56
Organisatie: Heemkring De Drie Rozen, Kerkstraat 41-45, Schilde (‘s-Gravenwezel)

Amnesty International
Schilde - ‘s-Gravenwezel

i

Plaats: Lodewijk De Vochtplein, Schilde (’s-Gravenwezel)
Info: Dienst der Werken, 03 380 14 80
Organisatie: Gemeentebestuur Schilde

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, Brasschaatsebaan 30, Schilde
Info: 03 380 16 00, www.schilde.be
Organisatie: Gemeente Schilde ism Rijksdienst voor Pensioenen
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Carrousel 2013

dinsdag 20 augustus 2013
vanaf 20.30 uur
Voor meer informatie kan u terecht op pag. 10 van 2970 info
juli-augustus 2013
i

Plaats: parkje aan de Muziek- & Woordacademie, Turnhoutsebaan 204, Schilde
Info: dienst cultuur en bibliotheek, 03 380 16 28
Organisatie: Carrousel i.s.m. gemeentebestuur Schilde

OKRA-Fietsgordel
Voorkempen
dinsdag 27 augustus 2013
van 9.30 tot 17.30 uur

i

We fietsen langs de mooiste plekjes in de Voorkempen. Er zijn vijf
tochten tussen 35 en 60 km. Kom naar het vertrekpunt, ontvang
gratis een mooie route en geniet van de fietstocht. Eindig terug
aan het vertrekpunt voor een lekker drankje of een kom soep aan
democratische prijzen. Deelname is gratis. Inschrijven is verplicht,
zo is ook de verzekering in orde, ook voor niet-leden.

Plaats: vertrek aan Dienstencentrum, Schoolstraat 44, Schilde
Info en inschrijving: Anita Cant, 03 383 02 05, Maria Verbeeck, 03 384 06 05,
okra.antwerpen@scarlet.be, www.okra.be/antwerpen
Organisatie: OKRA - trefpunt 55+ Antwerpen

Carrousel 2013

dinsdag 27 augustus 2013
vanaf 20.30 uur
Voor meer informatie kan u terecht op pag. 10 van 2970 info
juli-augustus 2013
i

Plaats: parkje aan de Muziek- & Woordacademie, Turnhoutsebaan 204, Schilde
Info: dienst cultuur en bibliotheek, 03 380 16 28
Organisatie: Carrousel i.s.m. gemeentebestuur Schilde

Bezoek aan Bloemenen insectentuin en
Dodoenstuin in Schildehof

Bloemen kunnen niet zonder insecten en insecten kunnen
niet zonder bloemen. Kom er meer over te weten tijdens deze
wandeling.

zondag 1 september 2013
van 14.30 tot 16.30 uur
i

Plaats: bijeenkomst ingang Schildehof, einde Bellevuedreef, Schilde
Info en inschrijving: 03 384 03 16
Organisatie: Natuurgidsen Schilde, afdeling VMPA
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Nog tot …
nog tot zondag
15 september 2013

Zomerzoektocht in het Hageland

i

Voor de 27ste editie gaan we op ontdekkingstocht in het
Hageland. Vertrekpunt is Diest.
Deelname kost 19 euro per pakket, 14 euro voor leden met
Davidsfondscultuurkaart.

Plaats: Hageland
Info en inschrijving: A. Ossaer, 03 383 39 03
Organisatie: Davidsfonds

nog tot zondag
29 september 2013
7de Fietsfotozoektocht

Ontdek, geniet en beleef de Voorkempen door een
toeristische zoektocht te maken langs ongekende pareltjes.
Het deelnemingspakket is voor 5 euro te koop bij Toerisme
Voorkempen, Kerkstraat 24 of bij de dienst Burgerzaken
op het gemeentehuis. Iedereen die zijn antwoordformulier
instuurt ontvangt een prijs.
De eerste en tweede prijs zijn een dames- of herenfiets.
Verder zijn er nog vele waardebonnen bij horeca en
middenstand te winnen. De prijsuitreiking is op vrijdag
8 november 2013 om 20 uur in zaal De Kaekelaar, SintCordulastraat 10 te Schoten.

i

Plaats: Voorkempen
Info: Toerisme Voorkempen, 03 685 34 21 of toerisme@voorkempen.be
Organisatie: Toerisme Voorkempen

Nu al inschrijven …
Seniorenreis naar
Coo – La Gleize

woensdag 4 september 2013
vertrek om 7.30 uur

i

Een gids zal ons de hele dag begeleiden en de mooiste plekjes
van de Ardennen tonen: de watervallen van Coo, de abdij van
Stavelot, de brouwerij van Bellevaux. ’s Middags eten we een
driegangenmenu in het zeer pittoreske ‘Le vert de Pommier’.
Daarna maken we nog een wandeling langs de Amblève en
’s avonds nuttigen we een broodmaaltijd met koffie of thee.
Deelname kost 35 euro per persoon. Inschrijven is betalen,
geen terugbetaling bij annulatie na 26 augustus.

Plaats: Ardennen
Info en inschrijving: Anouk Collet (dinsdag en donderdag), 03 380 07 40,
Eugeen Dierckxlaan 24, Schilde
Organisatie: seniorenraad Schilde
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Nu al inschrijven

Start nieuw turnjaar bij
Turnkring Streven
maandag 9 september 2013

Volgende lessen gaan door in het Dienstencentrum,
Schoolstraat 44, Schilde
Volwassenen

Maandag

8.30 – 9.30 uur

Maandag

9.30 – 10.30 uur

50+

Woensdag

8.30 – 9.30 uur

60+

Woensdag

9.30 – 10.30 uur

Volgende lessen gaan door in Wonderwijzer,
Schoolstraat 33, Schilde
Volwassenen
i

Maandag

20 – 21 uur

Plaats: Dienstencentrum, Schoolstraat 44 en Wonderwijzer, Schoolstraat 33, Schilde
Info en inschrijving: Annemie Fimmers, 03 383 24 60
Organisatie: Turnkring Streven

Daguitstap Koninklijk
Museum en Arboretum
van Mariemont, Thuin,
middeleeuwse burcht van
Ecaussinnes-Lalaing
zaterdag 12 oktober 2013
om 8.30 uur

We bezoeken het domein van Mariemont te Morlanwelz
(La Louvière): een Engels landschapspark met eeuwenoude
bomen, feeëriek in de herfst. We gaan naar een museum met
een uitzonderlijke collectie verzameld door 1 persoon, de
vroegere steenkoolmagnaat Raoul Warocqué. We kunnen er
schatten uit de klassieke oudheid, verre en nabije oosten, de
Merovingische periode en een wereldverzameling Doorniks
porselein bekijken.
’s Middags is er een vrije lunch in het cafetaria-restaurant
“La terrasse de Mariemont”. In de namiddag brengen we een
bezoek aan het historisch vestingstadje Thuin (werelderfgoed
Unesco).
Op de terugweg gaan we langs Le Château-fort
d’Ecaussinnes-Lalaing. Deelname kost 15 euro per persoon
(carpooling!). Uw inschrijving is pas definitief na storting van
het bedrag op de bankrekening van vtbKultuur Schilde: 733
0366105 57.

i

Plaats: vertrek op de parking kerk van Schilde-Bergen, Pater Nuyenslaan 70, Schilde
Info en inschrijving: adon@skynet.be, ivo.dietvorst@pandora.be of 0477 342757
Organisatie: vtbKultuur Schilde
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Plan je zomer vol met
leuke activiteiten
Is je vakantie nog niet volledig volgepland?
Wil jij je graag op een leuke, speelse en sportieve manier amuseren met je vrienden?
Kijk dan snel op onze website en schrijf je online in via www.schilde.be/vrijetijd. Je bent
ook altijd welkom bij de organiserende diensten om het zomerboekje 2970 zomer op te
halen.
i

dienst sport en gezondheid en
dienst gezin en welzijn
Eugeen Dierckxlaan 24,
Schilde

2970zomer
Vrijetijdsaanbod
Schilde en ‘s-Grav
en

wezel

03 380 07 40 en
03 380 07 47
erbeweegtwat@schilde.be
en jeugddienst@schilde.be

Zomervakantie ›
jeugdactiviteiten
sportkampen

Zomerpret verzekerd !
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Activiteitenkalender
Juli - augustus 2013

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 en druk
Artoos Communicatiegroep
Foto’s, illustraties
Communicatiedienst, dienst Cultuur en Bibliotheek, …

Verantwoordelijke uitgever
Burgemeester Dirk Bauwens,
Amazonenlaan 9, 2970 Schilde
Sluitingsdatum inzendingen
Teksten en aankondigingen van activiteiten die plaatsvinden
in juni 2013 dienen bij voorkeur ingegeven in de UITdatabank toe te komen op de communicatiedienst, uiterlijk
op maandag 10 mei 2013. Indien u vragen heeft over de
werking van het UIT-netwerk kan u hiervoor terecht op de
communicatiedienst.
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.16
Aan teksten in dit blad kan geen rechtskracht worden ontleend.

