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

Fiets- en Fotozoektocht
Ontdek de mooie Voorkempen
Toerisme Voorkempen wil iedereen aangename dagen bezorgen op mooie plekjes van de Voorkempen. Hiervoor werd
een speciale zoektocht uitgestippeld die
u met de fiets én met fototoestel onder
de arm kan volgen, in één of in meerdere
dagen.

Wie zoekt die vindt
André Wouters vertelt: “Wie het deelnameformulier komt kopen, krijgt meteen
ons uitgestippelde parcours langs heel
wat wonderbaarlijke plekjes. Wie het traject volgt, krijgt vanzelf antwoord op de
vragen die we hebben gesteld, en kan de
foto’s herkennen die we meegeven. De
bedoeling is natuurlijk om het deelnameformulier met de vragenlijst en zoekopdrachten juist in te vullen. Maar zelfs wie
het antwoord niet zou vinden, geniet tegelijk van een heerlijk traject langs rustige
wegen, bosrijk gebied en onze gekende
waterwegen. In totaal is er zo’n 30 km
zoekplezier!”

Mooie prijzen
Ontspannen in de Voorkempen is hoe dan
ook plezierig. Extra leuk wordt het als u er
prijzen mee in de wacht kan slepen. Daar
heeft Toerisme Voorkempen ook aan gedacht, en de eerste prijs is een heren- of
damesfiets! Verder zijn er waardebonnen
en waardevolle prijzen voorzien voor de
eerste 20 winnaars, maar ook voor die op
de 30ste plaats, de 40ste, de 50ste, de 60ste,
… 500ste!
André Wouters: “De prijsuitreiking vindt
plaats op 21 september 2007 in het gemeentehuis. De juiste antwoorden laten
we zien op groot scherm. Iedereen is welkom, ook zij die geen prijs hebben gewonnen.”
Praktisch
Deelnemingsformulieren zijn te verkrijgen
bij ondermeer:
• Toerisme Voorkempen, Kerkstraat 17,
’s-Gravenwezel, werkdagen van 9 tot
12 uur;

•

Gemeentehuis, Dienst Toerisme (Burgerzaken), Brasschaatsebaan 30,
Schilde, werkdagen van 8.30 tot
12.30 uur.
Prijs: 5 euro per deelnameformulier
De actie loopt nog tot 26 augustus 2007

Meer informatie
Toerisme Voorkempen
André Wouters, 03 685 34 21,
toerisme@voorkempen.be
www.toerismevoorkempen.be

Fiets prijzen bij elkaar!
Ook dit jaar kan u al fietsend in de
prijzen vallen dankzij de fietscampagne ‘Met belgerinkel naar de winkel’.
Met deze actie moedigt het gemeentebestuur van Schilde u aan om uw fiets
te gebruiken tijdens het winkelen in het
hartje van de gemeente. De campagne
loopt tot zaterdag 16 juni 2007.

Hoe werkt het?
Deelnemende handelaars, herkenbaar
aan de Belgerinkel-affiche, verspreiden
een spaarkaart. Telkens u met de fiets
gaat winkelen, krijgt u een stempel op
deze kaart. Een volle kaart met 10 stempels kan u inleveren bij de deelnemende
handelaars. Na de actie worden uit alle
volle spaarkaarten meerdere winnaars
getrokken.

Wat kan u
winnen?
Winnen doet u altijd: door te fietsen werkt
u sowieso aan uw gezondheid én aan een
meer leefbare gemeente. Als fietser hoeft
u bovendien geen parkeerplaats te zoeken want u parkeert gratis voor de deur
van de winkel. Daarnaast maakt u ook
kans op een van de prachtige prijzen.

Meer informatie
Erik Schoenmaekers, Duurzaamheidsambtenaar
03 384 37 37, erik.schoenmaekers@schilde.be

Cul-tuurt u in dezelfde richting?
Forum op 23 juni!
Op 21 april 2007 kon u uw mening ven-

Iedereen welkom

tileren in een eerste discussieforum rond

Ook voor dit forum zijn alle inwoners uit
Schilde en ’s-Gravenwezel welkom! Jong
of oud, cultuurliefhebber of cultuurleek,
uw stem is van groot belang. Aarzel dus
zeker niet over het nut van uw inbreng!

cultuurbeleid. De regiegroep cultuurbeleidsplan heeft de ideeën samengevat
die op dit forum werden uitgewisseld en
heeft er algemene en concrete doelstellingen van gemaakt voor het cultuurbeleid van 2008 tot 2013. Kom luisteren of
uw inbreng inderdaad tot doelstellingen
heeft geleid die u hoopt en verwacht.
Evalueer het op het tweede feestelijke
forum op 23 juni 2007!

Stand-up comedian Philippe Geubels, dé
revelatie en winnaar van de publieksprijs
Comedy Casino Cup en bekend van De
Bovenste Plank, zal tijdens de pauze voor
de nodige sfeer zorgen (act van ongeveer
30 min.)!
Een bekend gezicht zal het forum modere-

ren. Deelname aan het eerste discussieforum is zeker geen must voor deelname aan
het forum van 23 juni.
Praktisch
zaterdag 23 juni 2007 om 14 uur
Gemeenschapscentrum, Schoolstraat 44,
Schilde
Meer informatie en inschrijving
Dienst Cultuur & Museum
03 380 16 28
cultuur@schilde.be

Ontspanningsreis voor senioren
Zin in een prettig en gevarieerd dagje uit? De Seniorenraad nodigt alle senioren van
Schilde en ’s-Gravenwezel uit voor een mooie daguitstap naar Nederland.
We vertrekken samen met de bus en eenmaal aangekomen drinken we eerst een koffietje (met lekker appelgebak). Dan gaat het richting Dongen waar we de Rozenkwekerij
‘Mille-Fleurs’ bezoeken. Een gids geeft rondleiding, elke bezoeker mag rekenen op een
bosje rozen. ’s Middags schuiven we aan tafel voor een driegangenmenu in restaurant
De Harmonie in Ulvenhout. Vervolgens vertrekken we met gids naar de klompenmakerij ‘Den Dekker’ in Dussen waar we meer uitleg krijgen over hoe klompen handmatig
gemaakt worden. Iets voor zes uur ’s avonds ronden we de dag af met een uitgebreide
koffietafel. Daarna keren we huiswaarts met de bus.
Praktisch
dinsdag 19 juni 2007 vanaf 8 uur
Vertrek aan het Dienstencentrum in Schilde of aan de kerk van ’s-Gravenwezel
Prijs: 40 euro per persoon (alles inbegrepen)
Inschrijven kan tot 4 juni 2007

Kijk snel in de dag na dag kalender, 26 juni
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Meer informatie en inschrijving
Dienst Sociaal Welzijn (Sociaal Huis)
Turnhoutsebaan 67, Schilde
03 380 14 20
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■ Voorstelling

‘Circus in het dorp’
vrijdag 1 juni 2007
nieuwe datum!
om 19 uur

Maandenlang hebben de cursisten van
‘Circus in het Dorp’ geoefend om jongleren, diabolo en ballopen onder de knie te
krijgen. Inmiddels zijn ze volleerde circusartiesten geworden. Lesgever en professioneel circusartiest Benjamin Rummens
geeft ook een spectaculair optreden.
Plaats: turnzaal van GLS De Wingerd,
Frans Pauwelslei 19, ‘s-Gravenwezel
Info: Sportdienst, 03 380 07 47,
www.cirque-cirqulaire.be
Organisatie: Sportdienst Schilde

ken, muziekinstrumenten, fotografie,
tekeningen, pastels, batikken, macramé,
keramiek, zijde, postzegels, maquettebouw, smeedwerk, houtsnijwerk,
houtdruk, bloemschikken en kantwerk.
Ook op zaterdag 9 juni van 14 tot 22 uur
en zondag 10 juni van 10 tot 20 uur kan
u de tentoonstelling nog bekijken.
Plaats: zaal Karel Borstlap, Heemhuis
De Drie Rozen, Kerkstraat 41-45,
’s-Gravenwezel

zaterdag 2 juni 2007
om 14 uur
Dit jaar staat het schoolfeest in het thema
‘Wondere Wereld’. We nodigen u van
harte uit om te komen meefeesten. Ervaar met ons het Wonderwijzer-familiegevoel! Alle leerlingen en hun (groot)ouders
en sympathisanten zijn welkom op de
campus in de Kerkelei.

zondag 3 juni 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,
afdeling VMPA

Info: Heemkring De Drie Rozen,
03 385 07 31
Organisatie: Heemkring De Drie Rozen

■ Filmvoorstelling:

“Our Daily Bread”
zondag 6 juni 2007

■ Barbecue
zaterdag 2 juni 2007

■ Schoolfeest Wonderwijzer

■ Wandeling

vanaf 17 uur
Vrienden en sympathisanten van De Hobbyboerkes worden uitgenodigd op deze
barbecue. Je krijgt per persoon 3 stukken
vlees, brood, groenten en een consumptie voor de prijs van 12 euro. Voor de
kinderen is er 1 kipfilet, brood, groenten
en een consumptie voorzien voor 5 euro.
Inschrijven is noodzakelijk.

om 20 uur
Naar aanleiding van de bioweek 2007
tonen we u een onthullende en onthutsende film over de voedingsindustrie in
Europa. Een documentaire waarin de
Oostenrijkse regisseur Nikolaus Geyrhalter ons op een aangrijpende manier doet
nadenken over wat er dagelijks op ons
bord komt. Inkom kost 2,50 euro.
Plaats: Dienstencentrum,
Schoolstraat 44, Schilde

Plaats: parochiezaal, Venusstraat,
 elegem
O

Info en inschrijving: Roel Van Hove,
Bioshop Schilde, 03 384 09 66

Info: Wonderwijzer, 03 384 06 28

Info en inschrijving: Konings,
03 384 06 05 of 0477 66 44 02

Organisatie: Bioshop Schilde

Organisatie: Wonderwijzer

Organisatie: Hobbyboerkes Schilde

Plaats: Wonderwijzer, Kerkelei, Schilde

■ Concert Festival der

Voorkempen

■ Boerderijvriendjes maken

milkshake

zondag 3 juni 2007
van 14 tot 17 uur
We gaan zelf milkshake maken. Hopelijk
is het warm weer, dan is een verfrissende
milkshake dubbel zo lekker.

■ Tentoonstelling

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

zaterdag 2 juni 2007

Info: Frank Vekemans, 03 385 92 71

van 14u tot 20u

Organisatie: Kinderboerderij
’t Heuvelhoeveke

en zondag 3 juni 2007
van 10u tot 20u
13 kunstenaars zorgen voor prachtige
kunstwerken, waaronder borduurwer-

donderdag 7 juni 2007
om 20.30 uur
Piet Kuijken, pianoforte, Benjamin Dieltjes, klarinet, en Geert De Bievre, cello,
brengen voor u werken van Schumann,
Sciarrino en als zwaartepunt het trio van
Brahms. Aansluitend wordt een receptie
aangeboden door het Festival der Voorkempen. Op dit ledenconcert kunnen
abonnees 2 gasten meebrengen.
Plaats: Kerk Schilde-Bergen, 
Pater Nuyenslaan, Schilde
Info en tickets: ‘tKLAverVIER,
Kasteeldreef 6, Schilde, 03 384 29 70
Organisatie: Festival der Voorkempen
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■ Wijnproeven: terraswijntjes
vrijdag 8 juni 2007

In de Veldlei en de Kerkstraat geldt een
parkeerverbod vanaf 15 uur.

om 20 uur

Plaats: dorp ’s-Gravenwezel

Plaats: Torenzaal, Pater Nuyenslaan,
Schilde (boven witte kerk)
Info en inschrijvingen (noodzakelijk):
Hugo De Backer, 03 658 72 02
Organisatie: Wijnclub Chardonnay

■ ‘Wings for children’: piano-

concert ten voordele van
kinderen met een handicap
vrijdag 8 juni 2007
om 20 uur

Hiermee wil Jeugd & Luchtvaart twee
vliegen in een klap slaan: u een sublieme
muzikale avond bieden én ‘Dag 27’, de
luchtvaartdag voor kinderen met een
handicap, financieel ondersteunen. Eliane
Rodrigues, pianiste met wereldfaam, en
pianovirtuozen Cui Lan en Xue Yingjia,
zullen u die avond zeker weten te bekoren met hun magische klanken. Marlène
De Wouters neemt de presentatie van dit
gebeuren voor haar rekening. Kaarten
kosten 18 euro p.p.

Info: Dorpscomité, 03 685 34 21
(van 9 tot 12 uur) of bij André Wouters,
0476 633 643
Organisatie: het Dorpscomité i.s.m.
gemeentebestuur Schilde

■ Kermis
van zaterdag 9 juni t.e.m. dinsdag
12 juni 2007
Plaats: Lodewijk De Vochtplein,
‘s-Gravenwezel
Info: Walter Pauwels, 03 380 14 83

Vanaf 12 uur is er bijkomend
ook een parkeerverbod in
de Moerstraat, De Dreef van
Zonnebos, St.-Jobsteenweg
en Veldlei. Mensen die moeten gaan
stemmen in het kiesbureau van GLS De
Wingerd zullen hier dus rekening mee
moeten houden.
Plaats: kiesbureaus Schilde en 
’s-Gravenwezel, terug te vinden
op uw kiesbrief
Info: Dienst burgerzaken gemeente
Schilde, 03 380 16 00
Organisatie: Federale Overheid

■ Kempens restaurant
zondag 10 juni 2007
van 12 uur tot 24 uur
Het Kempens restaurant biedt een ruime
keuze aan dranken, je kan er ook terecht
voor lekkere pannenkoeken, rijstpap met
bruine suiker, boterhammen met kop of
kaas, spek met eieren en brood, Kempense vlaaien…
Plaats: Heemhuis De Drie Rozen,
Kerkstraat 41-45, ’s-Gravenwezel

Plaats: Kerk van Schilde-Bergen, Pater
Nuyenslaan 70, Schilde

Info: Heemkring De Drie Rozen,
03 385 07 31

Info en kaarten: René De Maeyer,
bestuurder Jeugd en luchtvaart vzw,
03 311 65 51

Organisatie: Heemkring De Drie Rozen

■ Wielernamiddag

Organisatie: Jeugd & Luchtvaart vzw

■ Federale verkiezingen
■ 22

Dorpsdag
‘s-Gravenwezel
ste

zaterdag 9 juni 2007
van 18 tot 24 uur
Verenigingen, middenstanders en marktkramers zetten in de Kerkstraat hun beste
beentje voor en er zijn tal van attracties
te beleven zoals een kermis, een animerende clown, een swingende jazzband,
animatie voor groot en klein, enz. Om
23 uur is er een spetterend vuurwerk!

De Kerkstraat is die dag afgesloten
voor alle verkeer vanaf 16.30 uur. Het
verkeer wordt omgeleid via de Veldlei.
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zondag 10 juni 2007
van 8 tot 15 uur
Om uw geheugen op te frissen staat er
vanaf 29 mei 2007 aan het loket van de
dienst Burgerzaken een stemmachine
waarop u het elektronisch stemmen
alvast kan oefenen.

Let op: omleiding en parkeerverbod in
Kerkstraat!
In onze gemeente vindt ook een wielerwedstrijd plaats waardoor de Kerkstraat
in ’s-Gravenwezel vanaf 12 uur verboden
is voor alle verkeer. Vanaf 8 uur geldt
er al een parkeerverbod in deze straat.

zondag 10 juni 2007
vanaf 14 uur
Jaarlijkse wielernamiddag n.a.v. ’s-Gravenwezelkermis. Liefhebbers van de
Vlaamse Wielrijdersvereniging rijden in
2 wedstrijden: cat. D/E en C om 14 uur
voor 16 ronden, cat. B/A om 16 uur voor
20 ronden. Dagvergunningen zijn toegelaten! De omloop gaat zoals steeds via
Zonnebos, met vertrek en aankomst in de
Kerkstraat. Toegang is gratis en iedereen
is welkom.

Door de wedstrijd is er een parkeerverbod in verschillende straten. De
Kerkstraat in ’s-Gravenwezel is vanaf 12
uur verboden voor alle verkeer. Vanaf 8
uur geldt er al een parkeerverbod in deze

juni 2007
straat. Vanaf 12 uur is er bijkomend ook
een parkeerverbod in de Moerstraat, De
Dreef van Zonnebos, St.-Jobsteenweg en
Veldlei.
Plaats: dorp ’s-Gravenwezel
Info: M. Vermeiren, 03 658 47 67
Organisatie: Koninklijke Wieler- en Atletiekclub Wezel Sportief i.s.m. het Rode
Kruis, het gemeentebestuur en de politie,
handelaars en foorkramers

■ Natuurwandeling
zondag 10 juni 2007

■ Start inschrijving

vakantiewerking

dinsdag 12 juni 2007
van 18 tot 19 uur
Elke dinsdag tussen 18 en 19 uur, en ook
woensdag tussen 15 en 16 uur. Inschrijven kan ook via www.vakantieschilde.be.
Plaats: Jeugd- en sportdienst,
Eugeen Dierckxlaan 24, Schilde
Info: Jeugd- en sportdienst,
03 380 07 47
Organisatie: Jeugd- en sportdienst
gemeentebestuur Schilde

om 14.30 uur
Natuurwandeling in ’s Gravenwezel.

■ Infodag “Toegankelijkheid

Plaats: oprit Groot Kasteel,
‘s-Gravenwezel

openbaar vervoer voor
minder mobiele personen”

Info: Frans Van Bavel, 03 658 84 33

donderdag 14 juni 2007

Organisatie: Natuurgidsen Schilde,
afdeling VMPA

■ Kijk en doe-mee uurtje
maandag 11 juni 2007
van 14.30 tot 15.30 uur
Wonderwijzer organiseert een kennis
makingsmoment in de wijkschool voor
alle 2-jarige kleuters.
Plaats: wijkschool kleuterschool
 onderwijzer, Verbindingsstraat 6,
W
Schilde
Info: Vrije kleuterschool Wonderwijzer,
03 384 06 28
Organisatie: Vrije kleuterschool
 onderwijzer
W

■ Kijk en doe-mee uurtje
dinsdag 12 juni 2007
van 14.30 tot 15.30 uur
Wonderwijzer organiseert een kennis
makingsmoment in de hoofdschool voor
alle 2-jarige kleuters.
Plaats: hoofdschool kleuterschool
Wonderwijzer, Kleinveldweg 2A
Info: Vrije kleuterschool Wonderwijzer,
03 384 06 28
Organisatie: Vrije kleuterschool
Wonderwijzer

om 14 uur
Minder mobiele senioren en personen
met een handicap worden tijdens deze
infonamiddag ingelicht door De Lijn over
haar toegankelijkheidsbeleid ‘op-stap
zonder drempel’. De geïnteresseerden
krijgen ook de kans om een aantal tips
en ‘gebruiksaanwijzingen’ in de praktijk
toe te passen. De Lijn parkeert een van
haar bussen voor het gemeentehuis waar
alle deelnemers het in- en uitstappen,
het plaatsnemen etc. kunnen oefenen.
Inwoners van ’s-Gravenwezel worden om
13.30 uur opgehaald aan de kerk van
’s-Gravenwezel. Een bus toegankelijk
voor rolstoelgebruikers brengt hen naar
het gemeentehuis.
Plaats: Conferentiezaal gemeentehuis,
Brasschaatsebaan 30, Schilde
Info: dienst Sociaal Welzijn, Sociaal Huis,
Turnhoutsebaan 67, Schilde,
03 380 14 20
Organisatie: Senioren- en Gehandicaptenraad Schilde

■ Hulp bij invullen

belastingen

vrijdag 15 juni en
maandag 18 juni 2007
van 9 tot 12 uur
en van 13 tot 15 uur
Ook dit jaar zijn er weer zitdagen waarop
u zich kan laten bijstaan bij het invullen
van de aangifte in de personenbelasting.
Na de zitdag op woensdag 30 mei 2007
van 9 tot 12 uur in Heemhuis De Drie
Rozen, Kerkstraat 41-45, ’s-Gravenwezel
(zie 2970 actief mei 2007) is er ook hulp
voorzien op vrijdag 15 juni en op maandag 18 juni 2007, telkens van 9 tot 12 en
van 13 tot 15 uur in de conferentiezaal
van het gemeentehuis, Brasschaatsebaan
30, Schilde.
Plaats: Conferentiezaal gemeentehuis,
Brasschaatsebaan 30, Schilde
Info: Controle Wijnegem, 03 328 67 29

■ Tekenacademie stelt

tentoon

van 16 juni tot en
met 24 juni 2007
ma t.e.m. vrij: van 9 tot 17 uur
za en zo: van 11 tot 17 uur
Een jaar lang haalden de leerlingen van
de Tekenacademie het beste van zichzelf
naar boven en toverden ze hun creativiteit om in tal van fantastische kunstwerken. Een selectie van de beste, leukste
en grappigste werken kan u tijdens deze
tentoonstelling bekijken.
Plaats: Museum Albert Van Dyck,
 ovenverdieping gemeentehuis,
b
Brasschaatsebaan 30, Schilde
Info: Dienst Cultuur & Museum,
03 380 16 28
Organisatie: Dienst Cultuur & Museum
en Tekenacademie Schilde

■ Daguitstap naar Gent
zondag 17 juni 2007
om 8 uur
We maken een wandeling door het
historisch centrum onder leiding van een
gids. We brengen een bezoek aan het
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Museum voor Industriële Archeologie en
Textiel. In de namiddag is er een boottocht voorzien en de rest van de middag
kan u vrij doorbrengen in de straten van
de stad Gent. De prijs is 40 euro voor
leden en 45 euro voor niet-leden.
Plaats: vertrek aan het Dienstencentrum,
Schoolstraat 44, Schilde
Info en inschrijving: Clem Germeys,
03 353 72 48, inschrijven door te storten op rekening 403-7068061-35 van
Davidsfonds Schilde met vermelding “DF
Gent” en aantal deelnemers.

voorhand af te spreken). Begeleiders zijn
ook van harte uitgenodigd! Deelname: 1
euro per persoon.
Plaats: Gemeentelijk lokaal De Wip,
Kasteeldreef, Schilde
Info en inschrijving: Irène De Loght,
03 384 35 24, Rosy Luyten,
03 353 69 34, Frans Vanhaleweyk,
03 384 08 80
Organisatie: Ziekenzorg, De Vrienden van de Zieken Schilde, i.s.m. het
Gemeentebestuur van Schilde en de
Gemeentelijke Gehandicaptenraad

Organisatie: Davidsfonds Schilde

■ Sint-Lutgardisviering
zondag 17 juni 2007
om 10 uur
Een plechtige eucharistieviering voor de
patrones van Vlaanderen en het Davidsfonds. De viering wordt gevolgd door een
receptie in de tuin van de pastorie.
Plaats: Sint-Catharinakerk, Kerkstraat,
’s-Gravenwezel

■ Etentje met bingo
zondag 17 juni 2007
van 14 tot 18 uur
Plaats: De Liebaert, Pater Nuyenslaan,
Schilde
Info: Charles Stockmans, 03 658 28 59
of 0478 49 14 40
Organisatie: Volwassen Mindervaliden
en Alleenstaanden Vereniging

Info: Raf Lenie, 03 658 87 48
Organisatie: Davidsfonds
’s-Gravenwezel

■ Ontspanningsreis
dinsdag 19 juni 2007
vanaf 8 uur

■ Rolstoelwandeling

Zie ook pagina 2 in deze 2970 actief.

We vertrekken aan het gemeentelijk
lokaal De Wip voor een ontspannende
wandeling langs rustige wegen. Het
tempo is aangepast aan andersvaliden,
de afstand van de wandeling is 2x2
kilometer. Halfweg hebben we een
rustpauze aan de Oranjerie in Schildepark
en wordt een hapje en versnapering
aangeboden. Daarna gaan we terug naar
het gemeentelijk lokaal De Wip, waar we
vergast worden met een optreden van de
volkdansgroep “De Marjoleintjes”.
Diegenen die de afstand niet zo goed
kunnen stappen, kunnen mee in een rolstoel. Breng bij voorkeur eigen rolstoel en
begeleider mee. Voor hen die het wensen
kan een rolstoel voorzien worden (op
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Organisatie: Festival der Voorkempen
i.s.m. Gemeentebestuur Schilde

■ Schilde feest! en

avondmarkt

vrijdag 22 juni 2007
van 18 tot 24 uur
De Turnhoutsebaan in Schilde-centrum wordt omgetoverd in een echte
“feest!baan”. Vele verrassende kunstenaars geven extra kleur aan uw wandeling in het winkelcentrum van Schilde en
... de winkeliers verwennen u met talrijke
promoties en présolden! Ook in de
Schoolstraat tussen Turnhoutsebaan en
Van de Wervelaan kan u gezellig kuieren
op de avondmarkt.

Het verkeer moet rekening houden
met de nodige omleidingen, want in het
centrum zijn vanaf 15 uur de Turnhoutsebaan en de Schoolstraat tussen Turnhoutsebaan en Van de Wervelaan verboden
voor alle verkeer. In deze straten én in de
P. Bogaertslaan tussen Schoolstraat en
Nieuwstraat en Liersebaan tussen Turnhoutsebaan en Van de Sandelaan geldt
vanaf 14 uur een parkeerverbod.
Plaats: Schilde

zondag 17 juni 2007
om 13.30 uur

Info en tickets: ‘tKLAverVIER, Kasteeldreef 6, Schilde, 03 384 29 70

■ Concert Festival der Voor-

kempen

donderdag 21 juni 2007

Info: Luc Vrelust, winkeliersvereniging,
03 383 00 48 of fax 03 384 19 67
Organisatie: Winkeliersvereniging van
Schilde i.s.m. gemeentebestuur Schilde.

om 20.30 uur
Claire Chevallier, pianoforte, en Josse
De Pauw, tekstvoordracht, brengen
werken van Debussy en Saint-Saëns, in
het programma ‘HIER-DAAR’. Vanuit de
eigen kleine wereld rond Debussy met
het jeugdleven van Josse, naar de reiziger
Saint-Saëns en het buitenland van Josse,
afsluitend met Debussy in verre horizonten. Inwoners van de gemeente kunnen
kaarten verkrijgen op de dienst Cultuur &
Museum aan 7 euro.
Plaats: Kerk Schilde-Bergen,
Pater Nuyenslaan, Schilde

■ Kermis
van vrijdag 22 juni t.e.m. zondag
24 juni 2007
Plaats: parking Dienstencentrum,
Schoolstraat, Schilde
Info: Walter Pauwels, 03 380 14 83

juni 2007
■ Forum: Cul-tuurt u in

dezelfde richting?
zaterdag 23 juni 2007
om 14 uur

Zie ook op pagina 2 in deze 2970 actief.
Plaats: Gemeenschapscentrum,
Schoolstraat 44, Schilde
Info en inschrijving: Dienst Cultuur &
Museum, 03 380 16 28,
cultuur@schilde.be
Organisatie: Dienst Cultuur & Museum

■ Zomerwandeling
zondag 24 juni 2007
om 9 uur
Een wandeling van 10 km. Na de wandeling kan u op krachten komen met een
Kempens ontbijt.
Plaats: De Vier Seizoenen, R. Delbekestraat 179 - Waterstraat, Schilde

■ 20ste Midzomernacht

wandeling door Scilla,
“Feeste om ter meeste”
Kermis anno 1900
vrijdag 29 en
zaterdag 30 juni 2007

Communiefiets
gekregen?
Laat hem
labelen!

vanaf 19 uur
20 jaar vertellingen! Dat moet gevierd
worden. Een authentieke boerenkermis anno 1900, met nog nooit geziene
optredens, vertellingen, een wandeling
en vooral … feesten met eten en drinken.
Veel en goed zoals ze vroeger zeiden.
Aanrader: u kan al op voorhand eten op
het terras in authentieke kermisstijl vanaf
17 uur. De optredens starten om 19 uur,
het slotspektakel is voorzien rond 23 uur.
Plaats: Heemhuis Scilla, Alfons Van den
Sandelaan 4, Schilde
Info: P. Anthoni, 03 383 01 09 of
P. Vekemans, 03 383 52 17
Organisatie: Heemkring Scilla

Info: Toerisme Voorkempen,
03 685 34 21

In deze communieperiode zijn er heel
wat jongens en meisjes die een fiets cadeau hebben gekregen. Om die fiets te
beschermen tegen diefstal, kan u hem
best laten labelen. Dit houdt in dat u hem
laat “registreren”, door het rijksregisternummer met speciale tape op de fiets te
laten aanbrengen. Mocht uw fiets toch
gestolen worden, dan kan de politie uw
gelabelde fiets makkelijk terugbezorgen
als hij teruggevonden wordt. Het blijkt
immers dat heel wat fietsen voor een
korte rit gestolen worden en nadien teruggevonden worden.
U kan uw fiets gratis laten labelen op de
Dienst der Werken in Schilde. Maak op
voorhand wel telefonisch een afspraak
en breng de dag zelf zeker uw SIS- of
identiteitskaart mee.

Organisatie: Toerisme Voorkempen

Meer informatie
Dienst der Werken
Rozenhoek 2, Schilde
03 380 14 80

■ Griffelrock
dinsdag 26 juni 2007
van 10 tot 17 uur
Er zullen optredens zijn van Bart Kaëll,
Micha Marah, Gunther Neefs, Lia Linda
& Albert, Mieke en de Rico Zoroh Band.
Doorlopend is er ook een groot aanbod
aan randanimatie en straatanimatie
waaronder boottochten, begeleide
natuurwandelingen, adembenemende
sky-watch, roeibootjes, waterfietsen,
minigolf, nostalgische kermisattracties,
streetbands en verscheidene hilarische
acts! Een ticket kost 5 euro (exclusief
drank, voeding en vervoer).
Plaats: Provinciaal Domein Zilvermeer,
Zilvermeerlaan 2, Mol
Info en tickets: Dienst Sociaal Welzijn
Schilde, Sociaal Huis, Turnhoutsebaan 67,
Schilde, 03 380 14 20

Volleybalclub zoekt
sportieve vrouwen
Zin in ontspanning en ben je sportief
aangelegd? Volleybalclub V.O.S. Schilde
zoekt nog sportieve dames om mee te
komen volleyballen (recreatief).
Geniet van een wekelijks partijtje volleybal in een toffe sfeer waarin niets moet
maar veel kan. Plezier verzekerd! Inzet is
belangrijk, niet de prestaties. Iedereen is
gelijk en leeftijd speelt geen rol. Het zou
wel leuk zijn als je al de spelregels en basis van volleybal onder de knie hebt.

Training is elke woensdagvoormiddag
van 9.30 uur tot 11 uur. Bij goed weer
wordt in de zomer buiten gespeeld op de
sportterreinen van Vennebos Schilde, ingang aan de Hoevedreef. Bij regenweer
en in de winter spelen we in de sporthal
van Zandbergen in Sint-Job-in-‘t-Goor
(vervoer kan geregeld worden).
Meer informatie
Yvonne Engels, 03 658 23 00
Jos Boeckx, 03 383 22 98
www.vos-schilde.be

Organisatie: Provincie Antwerpen
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Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen
kiest beste boeken
Ons jonge volkje heeft heel wat gelezen de afgelopen maanden. Liefst 136 jongens en meisjes en drie
kleuterklasgroepen uit Schilde hebben deelgenomen aan de Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen (KJV).
Hun opdracht? Boeken lezen, een leesverslag schrijven en stemmen over het winnend boek per leeftijdsgroep.

Woensdag 19 april werden de winnaars bekend gemaakt in het gemeentehuis van
Schilde. Welke boeken kwamen er in Schilde als beste uit?
•
•
•
•
•
•

groep 1 (kinderen tot 6 jaar): ‘Het geheim’ van Eric Battur
groep 2 (lezers van 6 tot 8 jaar): ‘Vos en Haas en de dief van lek’ van Sylvia Vanden Heede
groep 3 (lezers van 8 tot 10 jaar): ‘Jonas en de dolfijn’ van Annelies Tock
groep 4 (lezers van 10 tot 12 jaar): ‘De grot van Merlijn’ uit de reeks De donkere getallen van
Luc Descamps
groep 5 (lezers van 12 tot 14 jaar): ‘Aude’ van Kristien Dieltiens
groep 6 (lezers van 14 jaar en ouder uit secundair onderwijs): ‘Zwanendrift’ van
Diane Broeckhoven

Jonge juryleden met enkele
winnende boeken

De 6 winnende
boeken op een
rijtje

136 kinderen verkozen “het
beste boek” per leeftijdscategorie in Schilde
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Vlaanderen Fietst!
Doe mee en
verken Schilde op de fiets!
Fietsen is dit jaar de ‘sporttak in de
kijker’. Niet zo verwonderlijk: heel wat
mensen hebben een fiets en iedereen
kan leren fietsen. We moeten het alleen
maar doen. Begin juni geven we de
aanzet.
Vlaanderen Fietst
Tijdens het weekend van 2 en 3 juni
springt heel Vlaanderen op de fiets tijdens
de start van de eerste editie van Vlaanderen Fietst. Dit is een initiatief van Bloso
en WBV in nauwe samenwerking met de
gemeentelijke sportdiensten en de lokale
wielerclubs.

Schilde ook!
Er beweegt wat in Schilde…
Wist je dat er 6 fietsroutes
zéker tijdens het weekend Vlaanderen Fietst!
door Schilde lopen? Heb
je die al eens gefietst?
De verschillende uitgestippelde fietsroutes
Begin dan met het
zijn zeker de moeite waard. Ze lopen prak• fietsknooppuntennetwerk.
Met deze uitgestippelde route kun je
tisch langs je voordeur.
zelf de route en de lengte van je tocht
Je kan kiezen uit
bepalen. Heel eenvoudig dus.
• de Waterwegenroute, een tocht van 43
km langs Schilde, Wijnegem en Ranst
Al deze, en nog enkele andere fietsroutes,
• de Rasschaertroute, een tocht van 59
zijn te koop bij Toerisme Voorkempen,
km door de Voorkempen
Kerkstraat 17 in Schilde, of op het ge• de Kastelenroute, een tocht van 43 km
meentehuis op de dienst burgerzaken.
door Schilde en Schoten
• de Bezembindersroute, een tocht van
Spring op je fiets.
49 km door Schilde, Brecht, Malle en
En fiets één van deze prachtige routes tijZoersel
dens het weekend van 2 en 3 juni.
Vind je deze tochten eerder lang?
want … er beweegt wat in Schilde!

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 speer-

Meer informatie en
inschrijvingen
• Schilde Atletiek Club,
Lucas Buermans, 0479 60 88 53
• http://users.skynet.be/
schildeatletiekclub

werpen, 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.

Inschrijven kan elke dinsdag en
donderdag tussen 18.30 en
20.30 uur op de atletiekpiste,
Moerstraat 50, ’s-Gravenwezel

Sport uw kind mee tijdens de zomervakantie ?

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
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Terugblik…

Luisterlezerbus op
bezoek in Schilde
Op 8 mei en 15 mei verwelkomde de Luisterlezerbus in
Schilde heel wat kleuters van het laatste kleuterklasje en
leerlingen van het eerste leerjaar. De Luisterlezerbus is ingericht als een soort minitheater. In dit speelse kader wordt een
gevarieerd speel-, lees- en theaterprogramma aangeboden. De
kinderen konden in de bus een verkenningstocht maken langs toffe
boeken. In een heerlijke mix van lees- en luisterplezier hebben ze heel
wat nieuwe verhalen ontdekt!

Lees- en luisterplezier voor
kindjes in de Luisterlezerbus

Zappa maakte onze gemeente
		
een stuk properder
Tijdens het weekeinde van 20, 21 en 22
april 2007 organiseerde het provinciebestuur van Antwerpen in samenwerking
met 50 gemeenten een grootse zwerfvuilactie ZAPPA (ZwerfvuilActie voor een
Propere Provincie Antwerpen). In de hele
provincie namen zo’n 6000 vrijwilligers
en 28.000 scholieren deel aan deze actie.
Ook Schilde deed zijn duit in het zakje.
Bijna 3.000 kg zwerfvuil werd verzameld
en opgeruimd!
School Zonnebos aan de slag
Op vrijdagmiddag gingen de enthousiaste
leerlingen van het Buitengewoon Secundair Onderwijs Zonnebos uit de Moerstraat
massaal het zwerfvuil in de omgeving van
hun school te lijf, gewapend met vuilniszakken, handschoenen, fluo-veiligheidsvestjes en grijpstokken. Zij werden hierbij
bijgestaan door natuurgids Karl Hellemans
die hen door het Catersbos gidste en hen
leuke weetjes over de natuur bijleerde.
In totaal werden 8 volle rolcontainers
boordevol zwerfvuil afgevoerd, samen
met nog een 15-tal grijze afvalzakken!
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Wildbeheereenheid Schijnvallei zet
het werk verder
Op zaterdag waren het de leden van de
Wildbeheereenheid Schijnvallei (WBE) die
onze gemeente gingen opruimen. Zij namen o.a. de Anti-tankgracht, het Schildehof en tal van andere locaties voor hun rekening en lieten deze héél proper achter. In
totaal werd door de ploeg maar liefst 2.750
kg zwerfvuil verzameld en opgeruimd!
Met deze actie waren zij trouwens niet
aan hun proefstuk toe. Eerder dit jaar organiseerden zij op eigen initiatief, met de
medewerking van het gemeentebestuur en de gemeentelijke milieudienst,
een soortgelijke
zwerfvuilopruimactie.

Bedankt!
We willen alle
deelnemers van de
school BUSO Zonnebos
en de Wildbeheereenheid
Schijnvallei (WBE) alsook de
natuurgids van harte proficiat
wensen en hartelijk danken voor
hun inzet. Zonder hen konden we
dit schitterende resultaat niet bereiken! Zaak nu is uiteraard om de gemeente proper te houden…

Bijna 3.000 kg zwerfvuil
werd opgeruimd!

Activiteitenkalender - regelmatig weerkerende activiteiten

■ Cultuur
Gregoriaanse zang
Sint-Guibertuskoor
03 383 02 20
Sint-Guibertuskerk
vr 1-8-15-22-29/06
zo 3-10-17-24/06
Meerstemmige liturgische muziek
Jubilate Koor
03 384 08 80
Sint-Guibertuskerk
ma 4-11-18-25/06 (av)
Vierstemmig zingen
Vokem
03 383 46 16
Sint-Ludgardisschool
wo 6-13-20-27/06 (av)
Uyt Jonsten Versaemt Koor
03 383 59 76
Missiehuis Paters Van Scheut
wo 6-13-20-27/06 (av)
Jeugdorkest ”De Vrije Verenigde
Vrienden”
0496 70 16 31
Rozenhoek Schilde
wo 6-13-20-27/06 (av)
vr 1-8-15-22-29/06 (av)
zo 3/06
Archiefwerking
Heemkundige Kring Scilla
03 383 01 09
Heemhuis Scilla,
A. Van den Sandelaan 4
ma 4-11-18-25/06 (av)
Geleid bezoek aan museum heemhuis
Heemkring De Drie Rozen
03 385 07 31
Heemhuis De Drie Rozen
Kerkstraat 41-45
zo 3/06 (vm-nm)

■ Senioren
Seniorenfit-o-meter 55+
Sportdienst
03 380 07 47
Schildehof
einde Bellevuedreef
vr 1-8-15/06 (nm)

Sportuurtje 50+
Sportdienst
03 380 07 47
Turnzaal Wonderwijzer
Schoolstraat 33
wo 6-13/06 (nm)
Dansles
Seniorenraad
03 385 06 03
Dienstencentrum
Schoolstraat 44
di 5-12-19-26/06 (nm)
OKRA ‘s-Gravenwezel
03 384 25 04
Dorpshuis
Kerkstraat 24
do 7-14-21-28/06 (nm)

■ Hobby
Ruilbeurs
Postzegelkring
03 658 82 36
Heemhuis De Drie Rozen
Kerkstraat 41-45
zo 3/06 (vm)
Bridge
Argus Bridge Club
03 383 05 29
Dienstencentrum
Schoolstraat 44
ma 4-11-18-25/06 (av)
Volksdans
Mieke Stout
03 383 58 74
Lindecentrum
Lindenstraat 10
Mie Katoen
wo 6-13-20-27/06 (av)
Margriet (vrouwen)
Ma 4-11-18-25/06 (nm)
Marjolijntje (gehandicapten)
za 9-23/06
Klaradijn/Tante Hessie (+50 jaar)
vr 1-8-15-22-29/06 (vm-nm)
Vriendenkring Tante Hessie
do 28/06 (nm)

■ Sport
Rugby-initiatie voor jongeren (+9 j.)
en senioren (+18 j.)
Antwerp Diabolos Rugby Schilde
03 383 50 01
Gemeentelijke sportvelden
Moerstraat
wo 6-13-20-27/06 (av)

Volleybal
V.O.S. Schilde
03 658 18 65
Sporthal Vennebos
Hoevedreef z/n
Trainingen:
Dames 2 / Heren 1 / Heren recreatie
di 5-12-19-26/06 (av)
Dames VKS / Jongens C-jeugd /
Dames 1 / Heren 2
wo 6-13-20-27/06 (av)
Sporthal De Zandbergen
Sint-Job-in-’t-Goor
Dames / Heren / Huisvrouwen
wo 6-13-20-27/06 (vm)
Badminton
V.O.S. Schilde
03 658 18 65
Sporthal Vennebos
Hoevedreef z/n
ma 4-11-18-25/06 (av)
Taekwondo
Chon Ji Schilde
03 383 68 83
Sporthal Vennebos (bovenzaal)
Hoevedreef z/n
wo 6-13-20-27/06 (av)
vr 1-8-15-22-29/06 (av)
Yoga
Yoga Param Ananda
03 484 54 31
Openluchtschool Dennenhof
De Pont 6
do 7-14-21-28/06 (av)
za 2-9-16-23-30/06 (vm)
vr 1-8-15-22-29/06 (av) (in Zandhoven)
Yogaschool Paramanda Schilde
03 383 22 97
Koetshuis Halle
Kasteeldreef (achter het
gemeentehuis in het park)
ma 4-11-18-25/06 (av)
Dienstencentrum
Schoolstraat 44
do 7-14-21-28/06 (nm)
kinderen
Grameylaan 2, Sint-Job-in-‘t-Goor
za 2-9-16-23-30/06 (vm)
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regelmatig weerkerende activiteiten Colofon
Tai chi
Tai Chi & Qigong Schilde –
‘s-Gravenwezel
0473 90 00 62
Dorpshuis via zij ingang
Frans Pauwelslei
wo 6-13-20-27/06 (vm)
do 7-14-21-28/06 (av)
Dienstencentrum
Schoolstraat 44
do 7-14-21-28/06 (vm)
Gevorderden
Turnzaal De Wingerd
Wijnegemsteenweg (inrit naast nr.18)
wo 6-13-20-27/06 (av)
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 6-13-20-27/06 (av)
Turnen
Turnkring Streven
03 383 24 60
Sporthal Vennebos (bovenzaal)
Hoevedreef z/n
Trainingen:
Dames
ma 4-11-18-25/06 (vm)
50+ / 60+
wo 6-13-20-27/06 (vm)
Turnzaal Wonderwijzer
Schoolstraat 33
Dames
ma 4-11-18-25/06 (av)
Kinderen 1ste klas / Kinderen 3de klas
di 5-12-19-26/06 (nm)
Kinderen 2de klas / Kinderen 4de klas
do 7-14-21-28/06 (nm)
Kinderen 5de klas / Kinderen 6de klas
/Middelbaar onderwijs
vr 1-8-15-22-29/06 (nm-av)
Sportmozaiek
Sportdienst
03 380 07 47
Sporthal Vennebos
Hoevedreef
wo 6-13/06 (nm)
Nordic Walking
Sportdienst
03 380 07 47
Oranjerie Schilde Park
De Pont 45
wo 6-13-20-27/06

■ Vrouwen
Stappen
Parochiale Vrouwenbeweging
’s-Gravenwezel
03 384 18 58
Smidse
Sint-Jobsteenweg
di 5-12-19-26/06
Joggen
Parochiale Vrouwenbeweging
’s-Gravenwezel
03 658 82 82
Rusthuis Sint-Lodewijk
Kerkstraat 61
vr 1-8-15-22-29/06
Hobbynamiddag
KVLV-Schilde
03 384 02 57
Gemeentelokaal
Oudebaan 4
ma 4-18/06 (nm)

■ Jeugd
Jeugdhuis
Pagode
Turnhoutsebaan 279
wo 6-13-20-27/06 (av)
vr 1-8-15-22-29/06 (av)
za 2-9-16-23-30/06 (av)
zo 3-10-17-24/06 (av)
PiVo
Pater Nuyenslaan 64
wo 6-13-20-27/06 (av)
vr 1-8-15-22-29/06 (av)
zo 3-10-17-24/06 (nm-av)
Jeugdatelier + tienerwerking
Jeugdatelier Ons Huisje
0476 40 13 66
Ons Huisje
Wijnegemsteenweg 20
za 2-9-16-23-30/06
Kinderboerderij open
‘t Heuvelhoeveke
03 385 92 71
Den Heuvel 24
zo 3/06 (nm)

■ Allerlei
Gemeenteraad
03 380 16 00
Gemeentehuis (raadzaal)
Brasschaatsebaan 30
ma 25/06 (av)
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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.

