2970actief
Activiteitenkalender
Schilde en ‘s-Gravenwezel

Kunstmarkt
Voor de vierde keer op rij organiseert de dienst cultuur en bibliotheek
van Schilde een kunstmarkt in Montmartre-sfeer. Ook tijdens deze
editie kunt u uw kunstschatten in de Oranjerie laten taxeren door
Peter Bernaerts, gekend van het TV-programma ‘Schatten op zolder’
en van het veilinghuis Bernaerts. Wie weet welke verborgen schatten
u allemaal in huis hebt? Net zoals elk jaar kunnen kunstenaars
en creatievelingen uit Schilde en omstreken een plek in het
park reserveren om kunstwerken tentoon te stellen en te
koop aan te bieden. Iedereen moet zijn eigen krukje, parasol,
schildersezel, tafel, enz. meebrengen om de kunstwerken op
een leuke manier aan de man te brengen.
Heeft u interesse om deel te nemen aan de kunstmarkt?
Neem dan contact op met de dienst cultuur en bibliotheek via
cultuur@schilde.be of op het nummer 03 380 16 28.
Praktisch
zondag 19 mei 2013 van 13 tot 18 uur
Schildehof, De Pont 45, Schilde
Meer informatie en inschrijving
dienst cultuur en bibliotheek
03 380 16 28
cultuur@schilde.be
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U kan nog inschrijven voor de gratis initiaties van Digidak.
Nr.
9
11
14
15
16
17

Initiatie
Tax-on-web
Tax-on-web
Werken met bestanden en usb-stick
Computerwegwijs
Veilig Computergebruik
Powerpoint

Dag
woensdag
maandag
dinsdag
donderdag
dinsdag
dinsdag

Moment
9 - 12 uur
9 - 12 uur
9 - 12 uur
9 - 12 uur
9 - 12 uur
13 – 16 uur

Data
15/5
27/5
4/6
6-13-20-27/6
11-18-25/6
11-18-25/6

Deze initiaties gaan door in het Sociaal Huis, Turnhoutsebaan 67, Schilde.
Parkeren kan op de Turnhoutsebaan, denk eraan uw parkeerschijf te plaatsen.
Nr.
21
22
23
24
25
26

Initiatie
Tax-on-web
Word
Tax-on-web
Veilig computergebruik
Computerwegwijs
Powerpoint

Dag
vrijdag
donderdag
vrijdag
dinsdag
vrijdag
maandag

Moment
9 - 12 uur
9 – 12 uur
9 – 12 uur
9 – 12 uur
9 – 12 uur
19.30 - 22.30 uur

Data
10/5
16-23-30/5
17/5
21-28/5, 4/6
24-31/5, 7-14/6
27/5, 3-10/6

Deze initiaties gaan door in het Dorpshuis, Kerkstraat 24, Schilde (’s-Gravenwezel)
Parkeren kan op de parking in de Frans Pauwelslei.

Inschrijven voor niet-gestarte initiaties kan nog tijdens de vrije inloop
Sociaal huis : vrijdag van 9 tot 12 uur
Dorpshuis: woensdag van 18 tot 20 uur

Gratis eerste hulp bij invullen belastingsbrief
Elk jaar worstelen miljoenen mensen zich door hun belastingsbrief. Heb ik alles ingevuld? Heb ik het juist ingevuld? Dit zijn slechts twee vragen die door hun hoofden spoken. Om u deze onzekerheid te besparen, schieten de belastingscontroleurs u te hulp en
vullen zij uw belastingsbrief in voor u.
Deze dienstverlening is gratis.
Wanneer kan u bij hen terecht?
- dinsdag 21 mei 2013: van 9 tot 12 uur en van 13 tot 15 uur
conferentiezaal gemeentehuis, Brasschaatsebaan 30, Schilde
- woensdag 22 mei 2013: van 9 tot 12 uur en van 13 tot 15 uur
refter van GLS De Wingerd, ingang Wijnegemsteenweg (naast nr. 18), ‘s-Gravenwezel
- donderdag 23 mei 2013: van 9 tot 12 uur en van 13 tot 15 uur
conferentiezaal gemeentehuis, Brasschaatsebaan 30, Schilde
Meer informatie
Controle Wijnegem, 02 578 84 60
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Feestmarkt

woensdag 1 mei 2013
van 8 tot 17 uur
i Plaats: Schoolstraat

Info: Dienst der Werken, 03 380 14 80
Organisatie: Gemeentebestuur Schilde

Kermis
woensdag 1 mei 2013

i Plaats: parking Dienstencentrum, Schoolstraat 44, Schilde

Info: Dienst der Werken, 03 380 14 80
Organisatie: Gemeentebestuur Schilde
De meest authentieke Oldtimer Rally van Vlaanderen.
i.s.m. Gemeentebestuur Schilde

i.s.m. LMB Historic Race
Preparation And Restoration
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Elite Reklaam Oldtimer Rally

woensdag 1 mei 2013 start om 10 uur
Kijk op pag. 20 van deze 2970 actief voor meer informatie.
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Hope Bene

www.elitereklaamrally.be
www.facebook.com/hopeBeneﬁetEvents
hopebeneﬁet.wordpress.com

p
landscha
rkruist het
met
De rally doo incie Antwerpen
van de prov wagens van de
180
meer dan
tot 1982.
jaren 1910
aan het
ijken
bek
ens
Kom de wag is van Schilde
ehu
en 9 en 10u
gemeent
start tuss st
tijdens de
hun aankom
.
of tijdens
30 en 17u
tussen 16u
en
aanwezig
atie
Er is anim drinken of een
iets
u kan er
snackje eten

Vissen:
kampioenschapswedstrijd
nr. 3, marathon – beker
erevoorzitter François
Daelemans
woensdag 1 mei 2013
van 10 tot 13 uur en van 14 tot 18 uur

i

Inschrijven van 8.50 tot 9 uur, in Café De Gulden Poort,
Dorpsstraat 27, Schilde. Er zijn 15 wedstrijden welke voor het
kampioenschap tellen, daarvan mogen de vijf minst goede
afgetrokken worden. Lengte van de stok moet 11 meter
zijn, doorleefnet min. 45 cm, lengte min. 2 meter. Meerdere
leefnetten gebruiken bij overvloedige visvangst. Max. 15 kg
per leefnet, overtollig gewicht wordt niet genoteerd! Met dode
vissen wordt geen rekening gehouden bij het wegen of tellen.
Gevangen vissen van een leefnet naar een ander leefnet
overzetten is niet toegelaten!

Plaats: visvijver, hoek Vennebosstraat en Kasteeldreef
Info: Herman Cavens, 03 383 52 21
Organisatie: De Venneputvissers
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Crea: Zachte knuffels
donderdag 2 mei 2013
van 19.30 tot 22.30 uur

i

Zacht, lief, grappig, onweerstaanbaar... knuffels om zelf te
maken. Een eekhoorn, koala of kip. Een poes opgevuld met
kersenpitjes of een slang als tochtrol, het kan allemaal.
Deelname kost 10 euro.

Plaats: den Bieshof, Kerkplein 2, Schilde
Info en inschrijving: Monique Somers, 03 385 17 79
Organisatie: Femma-Schilde

POP/ROCK-festival:
Rock Wijnegem
zaterdag 4 mei 2013
van 11 tot 16 uur

Kijk op pag. 28 van 2970 info
voor meer informatie.

Onderhoud van de
kruidentuin Dodoenstuin
zaterdag 4 en zondag 5 mei 2013
van 12 tot 16 uur
i

Zaterdag is er een onderhoudsdag gepland en zondag is
het grote opkuisdag, onder leiding van leden van de Velt
themawerkgroep Dodoens. Er is voor zondag ook een
verrassingsact voorzien.

Plaats: Dodoenstuin, De Pont 45, Schilde
Info: Mieke Vanderhaeghen, 0474 74 26 24 (na 18 uur)
Organisatie: themawerkgroep Dodoens

Startmoment actie
‘Met Belgerinkel naar
de winkel’
zaterdag 4 mei 2013
om 13.45 uur

Kijk op pag. 32 van 2970 info voor meer informatie.
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Schoolfeest Vennebos
zaterdag 4 mei 2013
om 13.30 uur

i

Mickey en Minnie Mouse slaan de handen in elkaar om samen
het spetterende schoolfeest ‘Walt Disney @ BS Vennebos’ te
presenteren! Alle leerlingen en leerkrachten van basisschool
Vennebos geven het beste van zichzelf tijdens een wervelend
dansoptreden. Nadien kunnen jong en oud genieten van
allerlei lekkers, spelletjes, springkastelen en veel meer.
Iedereen is welkom.

Plaats: Basisschool Vennebos, Kasteeldreef z/n, Schilde
Info en inschrijving: Basisschool Vennebos, 03 383 08 15
Organisatie: Basisschool Vennebos

Schola Cantorum Cantate
Domino
zaterdag 4 mei 2013
van 20 tot 21.30 uur

Klassieke werken van Haydn en Vanhal voor koor en 4
solisten, begeleiding door piano/orgel, onder leiding van
David De Geest. Jaarlijks wordt door Schola Cantorum
Cantate Domino uit Aalst een jubelconcert van hoog niveau
geprogrammeerd. Cantate Domino is een uitstekend jeugdkoor
dat reeds meer dan 50 jaar hoogstaande uitvoeringen brengt
met een unieke klank (de ‘Vlaamse Wiener Saengerknaben’).
Prijs is 20 euro aan de kassa en 15 euro in voorverkoop.

i

Plaats: Sint-Guibertuskerk, Kerkplein, Schilde
Info en inschrijving: 03 383 42 60, rdoclo@gxconsulting.com
Organisatie: Samenwerking Davidsfonds Schilde - ‘s-Gravenwezel, markant, NEOS, Marnixring De
Loteling

Dauwwandeling vanuit
(Oost) Malle
zondag 5 mei 2013
om 6.30 uur

i

Het ontwaken van de natuur heeft altijd iets magisch. Wij
maken het intens mee. In de verte horen we de eerste
activiteiten van de ochtendmens. Na de wandeling kunt u
genieten van uw zelf meegebracht ontbijt; wij zorgen voor
koffie, thee en fruitsap. Leden betalen 1,50 euro, niet leden 2
euro en kinderen -14 jaar mogen gratis mee.

Plaats: parking ‘s-Herenbos, Salphensebaan (Oost)Malle
Info en inschrijving: 0494 57 01 08
Organisatie: PASAR Schilde - ‘s-Gravenwezel

Week van de
Amateurkunsten

zondag 5 mei 2013
Kijk op pag. 11 van 2970 info voor meer
informatie.
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Opendeur Museum
zondag 5 mei 2013
van 10 tot 18 uur
i

Plaats: Heemhuis De Drie Rozen, Kerkstraat 41-45, Schilde (’s-Gravenwezel)
Info: secretariaat@dedrierozen.be
Organisatie: Heemkring De Drie Rozen vzw

Aperitiefconcert
zondag 5 mei 2013
van 10.30 tot 12 uur
i

De toegang is gratis en de bezoekers kunnen, met een
drankje en een hapje, genieten van de muziek door ons
harmonieorkest.

Plaats: De Wip, Speelhofdreef 4, Schilde
Info en inschrijving: 03 383 14 56, info@twb-schilde.be
Organisatie: K.H. Takjes worden Boomen

Bezoek aan bloemenen insectentuin en
Dodoenstuin in Schildehof
zondag 5 mei 2013
van 14.30 tot 16.30 uur
i

Opendeur museum met regelmatig rondleidingen. Cafetaria
voor iedereen open (pannenkoeken van 14 tot 18 uur). Vanaf
14 uur kunt u ook rummikubben.

De bloemen- en insectentuin heeft als doel een verband te
leggen tussen de bloemen en de insecten. Bloemen kunnen niet
zonder insecten zoals bijen en dergelijke. Anderzijds kunnen
de insecten ook niet leven zonder bloemen. De Dodoenstuin
is een kruidentuin, opgedragen aan kruidenkundige Rembert
Dodoens, met alle kruiden uit zijn boek.

Plaats: Bloemen- en insectentuin en Dodoenstuin, De Pont 45, Schilde
Info en inschrijving: 03 384 03 16
Organisatie: Natuurgidsen Schilde, afdeling VMPA

Hobbynamiddag met
handwerk naar keuze
maandag 6 mei 2013
namiddag
i

Plaats: gemeentelokaal, Oudebaan 4, Schilde
Info en inschrijving: 03 384 02 57
Organisatie: KVLV Vrouwen met vaart - Schilde
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Tentoonstelling 2013 Schilde(rs)hof 30 jaar!

van 8 tot 12 mei 2013
zondag en donderdag van 10 tot 18 uur
woensdag van 20 tot 22 uur
i

Plaats: Oranjerie, De Pont 45, Schilde
Info: frie4@telenet.be
Organisatie: Atelier Schilde(rs)hof

Video

woensdag 8 mei 2013
van 20 tot 23 uur
i

Een gastfilmclub verzorgt een avondvullend programma met
hun films.

Plaats: Dienstencentrum, Schoolstraat 44, Schilde
Info en inschrijving: Lode Marinus, 03 658 54 10
Organisatie: Videoclub Cycloop Schilde

2de Natuurloop Parel der
Voorkempen
zaterdag 11 mei 2013
van 8.30 tot 11 uur

i

De tentoonstelling wordt opgebouwd met een grote diversiteit
en toont een overzicht van het voorbije cursusjaar aquarel,
beeldhouwen, olieverf en tekenen.

Er kan over drie afstanden gelopen worden: 5, 10 en 15 km
door een mooi bewegwijzerd bosrijk parcours. Voor de 10
en 15 km lopers is er onderweg een bevoorrading voorzien.
Alle deelnemers krijgen bij aankomst een drankje en een
versnapering. Na afloop kan er een douche genomen worden.
Deelname kost 5 euro.

Plaats: Atletiekpiste, Moerstraat, Schilde (’s-Gravenwezel)
Info en inschrijving: www.schildeatletiek.be
Organisatie: Schilde Atletiek Club

Gezondheidsrally

Kijk op pag. 32 van 2970 info voor meer informatie.

Vissen:
kampioenschapswedstrijd
nr. 4

Inschrijven van 12.45 tot 13 uur, in Café De Gulden Poort,
Dorpsstraat 27, Schilde. Meer informatie op pag. 3 van deze
2970 actief.

zondag 12 mei 2013
start tussen 11 en 14 uur

zondag 12 mei 2013
van 14 tot 18 uur
i

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

Iedereen is welkom na inschrijving bij Charles Stockmans.

zondag 12 mei 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

Bezoek kasteel Bornem
zondag 12 mei 2013
van 14 tot 16 uur

i

In Bornem ligt een middeleeuws kasteel, dat dateert van 1007
en werd heropgebouwd door Don Pedro Coloma in 1586.
Op verzoek van graaf Ferdinand de Marnix werd het kasteel
gerestaureerd door architect Beyaert. Het kasteel ligt schitterend
aan de oever van de oude Schelde. We bezoeken ook het
koetsenmuseum. Voorafgaand kan wie wil, deelnemen aan een
fietstocht. Deelnameprijs is 9 euro voor leden en 12 euro voor
niet-leden, te storten op rekeningnummer 775-5937837-03 van
gezinsbond ‘s-Gravenwezel met vermelding ‘bezoek kasteel +
aantal personen voor 5 mei 2013 aub.

Plaats: vertrek Kasteelstraat 34, Bornem
Info en inschrijving: 03 658 06 31, sieglinde_mertens@scarlet.be
Organisatie: Gezinsbond

Start Mindfulness,
6 weken training
maandag 13 mei 2013
van 19.30 tot 21.30 uur
i

Plaats: Dorpshuis, Kerkstraat 24, Schilde (’s-Gravenwezel),
1ste verdieping
Info en inschrijving: gracia@gracia.be, www.gracia.be
Organisatie: Gracia
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Daguitstap naar de
provincie Namen

dinsdag 14 mei 2013
van 7.40 tot 20 uur
We brengen een geleid bezoek aan het
renaissancekasteel en de tuinen van Freÿr
en een geleid bezoek aan de grotten van
Han – op de terugweg houden we een
korte stop in Beauraing.
i

Plaats: samenkomst parking begin Liersebaan, Schilde
Info en inschrijving: 03 384 02 57
Organisatie: KVLV - Vrouwen met vaart

Nordic Walking
dinsdag 14 mei 2013
van 10.30 tot 12 uur
i

Plaats: Schildepark, einde Bellevuedreef, Schilde
Info en inschrijving: 03 383 42 73, markant.schilde@advalvas.be, www.markantvzw.be/schilde
Organisatie: markant - Netwerk van Ondernemende Vrouwen - Schilde

Geleid bezoek aan
Campus VESTA in Emblem
dinsdag 14 mei 2013
en woensdag 15 mei 2013
van 13.30 tot 16.30 uur

i

Campus VESTA is een 37 ha. groot domein in Emblem waar
een provinciaal multidisciplinair centrum theoretische
opleidingen en praktische trainingen organiseert voor
brandweer, politie en medische hulpdiensten. Zowel
afzonderlijke opleidingen per vakgroep als de coördinatie
van hun inzet bij rampen van grotere omvang komen aan
bod. De praktische aanpak imponeert en verbluft tegelijk.
Prijs is 8 euro voor leden en 10 euro voor niet-leden, drankje
inbegrepen. Inschrijven kan door te betalen op rekening van
NEOS BE10 7330 5229 0104.

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

Dagfietstocht “Baas
Gansendonckroute”
dinsdag 14 mei 2013
van 10.15 tot 17 uur
i

We wandelen in de onmiddellijke omgeving. Enkel vrouwen
mogen deelnemen.

We maken er ons dagje van en fietsen de Baas
Gansendonckroute van 57,2 km die ons van Schilde richting
Zoersel en Malle leidt. We brengen een picknick mee om
onderweg te nuttigen.

Plaats vertrek: Lindencentrum, Lindenstraat 10, Schilde
Info en inschrijving: Gilberte De Vré-Loots, 03 383 44 42
Organisatie: Femma-Schilde
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Pastoriegesprek: Waar is
God als mensen lijden?
Een christelijke visie

Deelname kost 7 euro.

dinsdag 14 mei 2013
van 20 tot 22 uur
i

Plaats: Pastorie Sint Guibertus, Puttenhoflaan 10, Schilde
Info en inschrijving: Gaby Hensbergen, 03 383 28 81 of Chris Danneels, 03 383 40 65
Organisatie: Pastorie Sint-Guibertus Schilde en Davidsfonds

Trio PARNASSUS
dinsdag 14 mei 2013
van 20.30 tot 22.30 uur

i

Werken van Hummel, Chausson en Brahms. Prijs is 16
euro aan de kassa, 14,50 euro in voorverkoop en 65+ers,
studenten -25 met kaart betalen slechts 5 euro. Een
abonnement is ook mogelijk (zie website).

Plaats: kerk Schilde-Bergen, Pater Nuyenslaan 70, Schilde
Info en inschrijving: 03 353 80 55, info@festivaldervoorkempen.be, www.festivaldervoorkempen.be
Organisatie: Festival der Voorkempen vzw

Kleuterdag Gemeentelijke
Lagere School

woendag 15 mei 2013
van 14 tot 16 uur
Nog op zoek naar een kleinschalige lagere
school met een groot hart? Laat uw kleuter
op een leuke manier kennis maken met de
gemeentelijke lagere school De Wingerd.
i

Plaats: GLS De Wingerd, Frans Pauwelslei 19, Schilde (’s-Gravenwezel)
Info en inschrijving: GLS De Wingerd, 03 658 86 18
Organisatie: Gemeentelijke Lagere School De Wingerd

Senioren sporten erop los
donderdag 16 mei 2013

Kijk op pag. 23 van 2970 info voor meer informatie.

Doe de fit-test

Kijk op pag. 32 van 2970 info voor meer informatie.

donderdag 16 mei 2013
tussen 15 en 21 uur
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Crea: Zachte knuffels

Kijk op pag. 4 van deze 2970 actief voor meer informatie.

donderdag 16 mei 2013
van 19.30 tot 22.30 uur
i

Plaats: den Bieshof, Kerkplein 2, Schilde
Info en inschrijving: Monique Somers, 03 385 17 79
Organisatie: Femma-Schilde

Vormingsavond: Kinderen
zelfzeker en sociaal
vaardig maken
donderdag 16 mei 2013
om 20 uur

i

Tijdens deze vormingsavond legt Lutgart Van der Veken uit
hoe ouders hun kinderen sociaal vaardiger kunnen maken.
Hoe kunt u uw kind aanmoedigen om anderen te respecteren
en rekening te houden met hun behoeften? Hoe helpt u uw
kind om goed te communiceren, een gezonde eigenwaarde
te ontwikkelen en een goede probleemoplosser te worden?
Alles is gebaseerd op de principes van ‘Triple P’. Deze vorming
is gratis.

Plaats: Woonzorgcentrum, Koolsveldlaan 94, Wijnegem
Info en inschrijving: Opvoedingswinkel, 03 298 09 74, opvoeding@schilde.be,
www.zoersel.be/opvoedingswinkel
Organisatie: Opvoedingswinkel

Onderhoud van de
kruidentuin Dodoenstuin

Onderhoud van de kruidentuin, onder leiding van leden van de
Velt themawerkgroep Dodoens.

zaterdag 18 mei 2013
van 12 tot 16 uur
i

Plaats: Dodoenstuin, De Pont 45, Schilde
Info: Mieke Vanderhaeghen, 0474 74 26 24 (na 18 uur)
Organisatie: themawerkgroep Dodoens

Kunstmarkt

zondag 19 mei 2013
van 13 tot 18 uur
Kijk op de cover van deze 2970 actief info
voor meer informatie.

Amnesty International
Schilde - ‘s Gravenwezel
maandag 20 mei 2013
van 20 tot 22 uur

i

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: 03 448 04 14, hugo.appels@fulladsl.be, wilder@scarlet.be
Organisatie: Amnesty International Schilde – ’s-Gravenwezel
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Maandelijkse
pensioenzitdag
dinsdag 21 mei 2013
van 9 tot 11 uur
i

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

Voordracht door
Peter F. Anthonissen:
‘De media maken de man’
dinsdag 21 mei 2013
van 14 tot 17.30 uur

i

Communicatie als strategie om een beleid of een beslissing te
verantwoorden. Toepassingen genoeg: in het bedrijfsleven,
in de politiek, in de openbare dienstverlening. En in de
communicatie de rol van de media, die reputaties maken of
kraken. P.F. Anthonissen is expert in communicatieadvies en
stelt onomwonden: ‘De media maken de man’. Prijs is 5 euro
voor leden en 7 euro voor niet-leden, drankje inbegrepen.
Betaling vooraf op rekening NEOS BE10 7330 5229 0104
vergemakkelijkt de doorstroming bij de ingang van de zaal.
Betaling ter plaatse kan ook.

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

Video

woensdag 22 mei 2013
van 20 tot 23 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.

Onze leden trekken de natuur in voor een praktijkoefening.
Iedereen met een camera is welkom.

Plaats: Dienstencentrum, Schoolstraat 44, Schilde
Info en inschrijving: Lode Marinus, 03 658 54 10
Organisatie: Videoclup Cycloop Schilde

Daguitstap naar
Dendermonde en
Denderstreek

Alleen voor dames, een daguitstap met de bus, op de boot en
te voet.

donderdag 23 mei 2013
van 8 tot 20 uur
i

Plaats vertrek: Parking Kerk, Pater Nuyenslaan 70, Schilde
Info en inschrijving: 03 384 22 60, markant.schilde@advalvas.be, www.markantvzw.be/schilde
Organisatie: markant netwerk van ondernemende vrouwen
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CONTRAPUNT door Anna
Enquist en Ivo Janssen
donderdag 23 mei 2013
van 20.30 tot 22.30 uur
i

Plaats: kerk Schilde-Bergen, Pater Nuyenslaan 70, Schilde
Info en inschrijving: 03 353 80 55, info@festivaldervoorkempen.be, www.festivaldervoorkempen.be
Organisatie: Festival der Voorkempen vzw

2de grote garageverkoop
zaterdag 25 mei 2013
van 9 tot 14 uur

i

Zit uw zolder ook vol met allerlei zaken waar u niets meer
mee doet, maar die toch te goed zijn voor het containerpark?
Dan is dit een eenvoudige en originele manier om uw spullen
voor een zacht prijsje in de eigen garage, de voortuin, op de
inrit, …te verkopen. De ‘Grote Garageverkoop’ is goed voor uw
portemonnee en voor het milieu. Deelname kost 5 euro, leden
LG, KVLV, Bedrijfsgilde en LRV van Schilde – ’s-Gravenwezel
nemen gratis deel.

Plaats: uw eigen woning, voortuin, oprit, …
Info en inschrijving: eddy.deridder@telenet.be
Organisatie: Landelijke gilde Schilde - ‘s-Gravenwezel

Bezoek luchthaven
zaterdag 25 mei 2013
van 14 tot 16 uur

i

Fragmenten uit de roman ‘Contrapunt’ afgewisseld met de
Goldberg-variaties van J.S.Bach. Prijs is 16 euro aan de kassa,
14,50 euro in voorverkoop en 65+ers, studenten -25 met
kaart betalen slechts 5 euro. Een abonnement is ook mogelijk
(zie website).

Een gespecialiseerde gids van de vzw Luchtvaart Antwerpen
zal onze groep rondleiden en laat u kennis maken met het
universum van luchthaven en luchtvaart. De hele groep
checkt in als passagier, gaat vervolgens langs de veiligheid
om te zien wat er zich, zowel voor als achter de schermen,
afspeelt op een drukke luchthaven. Ook worden de vliegtuigen brandweerloodsen bezocht. Deelnameprijs is 6 euro voor
leden, 7 euro voor niet-leden en 4 euro voor kinderen, via
overschrijving op rek nr 775-5937837-03 van Gezinsbond
‘s-Gravenwezel met vermelding: luchthaven+ aantal pers/kind.

Plaats: Luchthavenlei 3, Deurne
Info en inschrijving: 03 658 15 48, guido.antheunis@skynet.be
Organisatie: Gezinsbond

Tentoonstelling
‘Speelgoed van vroeger
en nu’

De eigen verzameling van de heemkring wordt aangevuld met
voorwerpen die door de leden ter beschikking gesteld worden.

zaterdag 25 en zondag 26 mei 2013
van 14 tot 18 uur
zaterdag 1 juni 2013
van 14 tot 22 uur
zondag 2 juni 2013
van 10 tot 20 uur
i

Plaats: Heemhuis De Drie Rozen,
Kerkstraat 41-45, Schilde (’s-Gravenwezel)
Info: secretariaat@dedrierozen.be
Organisatie: Heemkring De Drie Rozen vzw
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Vissen: Koppelwedstrijd,
beker: erevoorzitter
Marcel Van Steyvoort
(geldig voor het
kampioenschap)

Inschrijven van 8.50 tot 9 uur, in Café De Gulden Poort,
Dorpsstraat 27, Schilde. Meer informatie op pag. 3 van deze
2970 actief.

zondag 26 mei 2013
van 10 tot 13 uur en van 14 tot 18 uur
i

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

Schoolfeest “De Wingerd
schittert”

Kijk op pag. 28 van 2970 info voor meer informatie.

Begeleide wandeling met
natuurgids in Schildehof:
Hoogtij lente

Schildehof verkeert in topvorm. In mei legt elke vogel zijn ei en
worden de jongen geboren. Niet alleen in het vogelrijk is het
hoogtij lente. De bloemen staan in volle bloei, de insecten en
andere levende wezens hebben ook nieuw leven gewekt, de
ene al wat spectaculairder dan de andere.

zondag 26 mei 2013
van 14 uur tot 18 uur

zondag 26 mei 2013
van 14.30 tot 16.30 uur
i

Plaats: bijeenkomst ingang Schildehof, einde Bellevuedreef, Schilde
Info en inschrijving: 03 383 26 58
Organisatie: Natuurgidsen Schilde, afdeling VMPA

Historische wandeling

zondag 26 mei 2013 om 15 uur
maandag 27 mei 2013 om 19.30 uur
i

Bezoek aan Schildepark. Prijs is 1 euro voor niet-leden, leden
mogen gratis mee.

Plaats: Oranjerie, De Pont 45, Schilde
Info: www.scilla.be
Organisatie: Heemkundige Kring Scilla
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Hobbynamiddag met
handwerk naar keuze
maandag 27 mei 2013
namiddag
i

Plaats: gemeentelokaal, Oudebaan 4, Schilde
Info en inschrijving: 03 384 02 57
Organisatie: KVLV Vrouwen met vaart - Schilde

Fietstocht

dinsdag 28 mei 2013
van 10 tot 17 uur

i

Plaats vertrek: parking aan Schildestrand, Karekiet 1, Schilde
Info en inschrijving: 03 353 12 63, markant.schilde@advalvas.be, www.markantvzw.be/schilde
Organisatie: markant netwerk van ondernemende vrouwen

Meikapelletje
dinsdag 28 mei 2013
van 19.30 tot 20 uur

i

Meimaand Mariamaand, het Davidsfonds nodigt iedereen
uit bij het Mariabeeld aan de grot bij de Paters van Scheut.
De tientjes van het rozenhoedje worden afgewisseld met
stemmige Vlaamse Marialiederen.

Plaats: Kapelletje Missiehuis Paters van Scheut, Brasschaatsebaan 126, Schilde
Info: C. Germeys, 03 353 72 48
Organisatie: Davidsfonds Schilde

Infoavond: Kinderen leren
omgaan met frustraties
donderdag 30 mei 2013
om 20 uur

i

We rijden in de richting van Brasschaat en gaan lunchen in
restaurant Dennenhof rond 12.30 uur. Omdat we het aantal
voor de lunch moeten doorgeven is vooraf inschrijven nodig.
Alleen Vrouwen.

Het leven loopt zoals het loopt en niet altijd zoals wij het
willen. En dat is frustrerend. Al heel snel in ons bestaan
ervaren we kleine en grote frustraties. En daar moeten we
mee leren omgaan, ons hele leven lang. De melk die te lang
wegblijft, het autootje waar je niet bij kan, ze verstaan me
niet, ze laten me dingen doen die ik niet wil, ik kan me niet
concentreren op mijn werk, mijn planning is helemaal in de
war, mijn vriendje ziet me niet meer staan, … Jürgen Peeters
leert ons door de ogen van kinderen te kijken om hen zo beter
te laten omgaan met hun frustraties. Deze vorming is gratis.

Plaats: Dienstencentrum De Ring, Blijkerijstraat 71, Malle
Info en inschrijving: Opvoedingswinkel, 03 298 09 74, opvoeding@schilde.be,
www.zoersel.be/opvoedingswinkel
Organisatie: Opvoedingswinkel
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Noteer nu alvast in uw agenda….
Dorpsdag ’s-Gravenwezel

Kijk op pag. 17 van 2970 info voor meer informatie.

Kermis

van zaterdag 1 t.e.m. dinsdag 4 juni 2013

i

Plaats: Lodewijk De Vochtplein, Schilde (’s-Gravenwezel)
Info: Dienst der Werken, 03 380 14 80
Organisatie: Gemeentebestuur Schilde
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Feestconcert: Uyt Jonsten Versaemt
bestaat 45 jaar
zaterdag 1 en vrijdag 7 juni 2013 om 20 uur
zondagen 2 en 9 juni 2013 om 15 uur

Een hemelse melodie, een spetterend ritme, een gedurfde
harmonie, voor elke dag een feest met als hoogtepunt
het feestconcert ‘Il Festino’. Kaarten kosten 15 euro in
voorverkoop (groepskaart voor 4 personen kost 50 euro),
kaarten aan de kassa kosten 17,50 euro.

i

Bezoek aan Bloemenen insectentuin en
Dodoenstuin in Schildehof
zondag 2 juni 2013
van 14.30 tot 16.30 uur
i

De bloemen- en insectentuin heeft als doel een verband te
leggen tussen de bloemen en de insecten. Bloemen kunnen
niet zonder insecten zoals bijen en dergelijke. Anderzijds
kunnen de insecten ook niet leven zonder bloemen.

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

Wielerwedstrijd
zondag 2 juni 2013
vanaf 15 uur

i

Plaats: zaal Forum, Marktplein, Schoten
Info: Mathieu Vinken, 0486 78 99 90 of Ronny
Schuerman, 0486 89 53 08, ujvkoorschilde@hotmail.com
Organisatie: Uyt Jonsten Versaemt i.s.m. KTUNA
Brasschaat en Muzikaal Ensemble Diridon

Ter gelegenheid van de juni-kermis in ‘s-Gravenwezel richt
de Wieler- en Atletiekclub “Wezel Sportief” traditioneel een
wielerwedstrijd in op zondagnamiddag, onder reglementering
van Wielerbond Vlaanderen. Minder traditioneel is echter de
categorie die aan de start zal verschijnen; het betreft namelijk
DAMES-ELITE rensters. Om 15 uur gaan zij van start voor 100
km, zijnde 25 maal de omloop via Zonnebos, met vertrek en
aankomst in de Kerkstraat. Iedereen is welkom, toegang is
gratis. Voor de veiligheid is parkeren op de omloop verboden
en is gedurende de wedstrijd enkel verkeer mogelijk in de
rijrichting van de renners. In augustus volgt dan nog een
wielerwedstrijd voor eliterenners zonder contract (17 augustus)
en het dernyspektakel (19 augustus), maar daarover verneemt
u meer in de editie van 2970 actief juli-augustus 2013.

Plaats: dorp ’s-Gravenwezel
Info : www.kwacwezelsportief.be
Organisatie: Koninklijke Wieler-en Atletiekclub “Wezel Sportief” vzw m.m.v. Gemeentebestuur en politie
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Schrijf u nu al in voor…
Bezoek Tibetaans Instituut
en Tempel Schoten
donderdag 13 juni 2013
om 14 uur

We krijgen een rondleiding met bezoek
aan de meditatieruimte en de stoepa, het
monument voor de vrede. Verder is er een
voordracht: inleiding tot het boeddhisme,
gevolgd door gelegenheid tot vraag en
antwoord. Deelname kost 8 euro, koffie
en thee met koekjes tijdens de voordracht
inbegrepen.
i

Plaats: Tibetaans instituut vzw, Kruispadstraat 33, Schoten
Info en inschrijving: adon@skynet.be, maria.tampere@skynet.be, 03 645 59 52, uw inschrijving is
definitief na storting van het bedrag op rekeningnummer 733-0366105-57 van vtbKultuur Schilde
Organisatie: vtbKultuur Schilde

Dansstage Ballet, Jazz,
Hip hop en choreografie
van 5 tot 9 augustus 2013
i

U kunt zich inschrijven voor de zomerdansstage of voor de
lessen die starten vanaf september 2013: Kinderdans (2de
kleuterklas), Predans (3de kleuterklas), Klassiek ballet vanaf 6
jaar, Jazz Dans of Hip Hop.

Plaats: Vennebos Sporthal, Hoevedreef 2, Schilde
Info en inschrijving: www.turning-point-balletschool.be
Organisatie: Turning Point Balletschool Schilde
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Nog tot….
nog tot zondag
29 september 2013
7de Fietsfotozoektocht

Een toeristische zoektocht langs ongekende pareltjes. Ontdek,
geniet en beleef de Voorkempen. 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
en vele waardebonnen bij horeca en middenstand. De
prijsuitreiking is op vrijdag 8 november 2013 om 20 uur in
zaal De Kaekelaar, Sint-Cordulastraat 10 te Schoten.

i

Plaats: Voorkempen
Info: Toerisme Voorkempen, 03 685 34 21 of toerisme@voorkempen.be
Organisatie: Toerisme Voorkempen
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De meest authentieke Oldtimer Rally van Vlaanderen.
i.s.m. LMB Historic Race
Preparation And Restoration

i.s.m. Gemeentebestuur Schilde

Kom naar de
4e Elite Reklaam
Oldtimerrally
Op woensdag 1 mei 2013 leiden Toerisme
Voorkempen en Elite Reklaam meer dan 180
bijzondere oldtimers via onbekende wegen,
kastelen, landerijen, mooie straten en wijken.
Start- en aankomstpunt liggen beide in de
bruisende gemeente Schilde. Doorheen de dag
worden de rallyrijders verbaasd door unieke
locaties en leuke verrassingen.
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Op de website staat duidelijk aangeduid waar de
oldtimers voorbij zullen komen. We zien u graag
op het eindpunt aan het gemeentehuis van
Schilde voor een gezellige drink.

www.elitereklaamrally.be
www.facebook.com/hopeBeneﬁetEvents
hopebeneﬁet.wordpress.com
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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, …

Dit jaar staat het goede doel van de rally in het
teken van de organisaties Hope & Bring a smile.
Meer informatie
www.elitereklaamrally.be

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.
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