IN DIT NUMMER

Een oude boom kan je
wél verplanten
Een oude boom verplant je beter niet, luidt het spreekwoord. Toch is het net dat wat
Raf Mattheussen toch doet om onze regio zichtbaar groener te maken en van meer
zuurstof te voorzien. Zopas zette hij met zijn bedrijf Passion 4 Wood twee dertien
meter hoge rode beuken in de tuin van Luc Janssens in Schotenhof. “Ik krijg vaak
tranen in de ogen krijgen wanneer ik weer enkele van die ‘grote jongens’ in de grond
heb gestopt.

Ook goed nieuws bij BMS-school Schoten

Elf jaar inmiddels maakt bosbouwer Raf Mattheussen uit Minderhout kavels bouwrijp, lees
bomen vellen en het perceel ontdoen van al het groen dat in de weg staat voor de villa die
de eigenaar erop wil bouwen.
“Bomen zijn mijn ziel. Ik adem ze. Ik ben ervan overtuigd dat ik in een vorig leven zelf
een boom ben geweest. Dat gevelde bomen niet altijd vervangen worden door nieuwe
exemplaren, vind ik heel erg”, vertelt Raf, die met de tijd last kreeg van zijn geweten.
“Het leidde tot de oprichting van mijn nevenfirma Passion 4 Wood. Hiermee doe ik het
omgekeerde: bomen goed verzorgen, aan- en herplanten. Ik wil geen ‘twijgjes’ uitzetten,
maar heb me gespecialiseerd in bomen met een zekere leeftijd en omvang.”
De herplantingsoperatie in de Koekoekdreef is vlot verlopen, al had Raf toch bijna zeven
uur nodig om de klus te klaren. “Zo’n kleppers krijgt je niet in een gewone vrachtwagen”,
verklaart de bomenexpert. “Ze kwamen met ‘uitzonderlijk vervoer’ naar Schoten. Ik heb
een grote telescoopkraan met kraanman laten aanrukken om ze in de grond te stoppen.
En ze moesten eerst ook nog over de laanbomen van de gemeente getild worden. Elke
boom apart weegt zo’n 5 ton.”

Boom voor Wijnegemse borelingen

Ook geen Wezel Culinair in 2021

Centrum Brecht wordt aangepakt

Klant Luc Janssens is trots op zijn twee nieuwe rode beuken, die elk zo’n 12.000 euro
hebben gekost. “Ik moest enkele zieke grote bomen laten kappen, mét vergunning
uiteraard”, vertelt de zaakvoerder van een bedrijf gespecialiseerd in dakbedekking. “De
gemeente was al lang tevreden geweest mocht ik jonge bomen in de plaats hebben gezet.
Maar Raf heeft me overtuigd om voor meer waardevolle exemplaren te kiezen. Dat heeft
een prijskaartje ja, maar we koesteren de natuur hier. Mijn echtgenote Annick heeft aan
een medische blunder een kwetsbare gezondheid overgehouden, maar hier bloeit ze
helemaal open. Die levenskwaliteit is ons wat waard en we zijn ook geen twintig meer. Nu
kunnen we meteen volop genieten van die bomen in hun volle schoonheid.”
Luc Janssens is zo trots op deze en andere hoge bomen in zijn tuin, dat hij er letterlijk spots
heeft opgezet zodat hij en Annick er ook ’s avonds van kunnen genieten. Raf Mattheussen
van zijn kant is blij dat hij weer iemand heeft kunnen overtuigen om te investeren in
kwaliteitsgroen. “Wat oudere hoge bomen zijn niet alleen mooier, maar zetten ook meer
CO2 om naar zuurstof”, weet hij. “Het stikstofprobleem zal sneller opgelost geraken als
er meer bomen langs de kale wegen door onze landbouwgebieden worden geplant of
wanneer overheden en particulieren meer investeren in zulke bomen.”
Heraanplanting geen verplicht nummer
Walter Brat (N-VA), milieuschepen in Schoten, is opgetogen over de inspanning van Luc
Janssens. “Al te vaak wordt heraanplanting als een verplicht nummer gezien, en dan kiest
men voor kleine boompjes. Maar grote bomen zijn zo belangrijk in een woonomgeving.
Ze geven leven aan plant en dier, zorgen voor verkoeling in de zomer, en helpen mee de
waterhuishouding regelen.”
Schoten wil de volgende jaren ook inzetten op groenaanplant op private percelen en
domeinen. Walter Brat: “We doen al jàren mee aan de Behaagactie. Maar onze gevelacties,
sensibilisering voor bloemenweiden, de aanplant van Tiny Forests in de buurt van scholen,
ons kapvergunningenbeleid, geven ook aan dat bomen voor ons alsmaar aan belang
winnen.”

WIJ VERLENGEN ONZE
BATIBOUWVOORWAARDEN
TOT EIND MAART

-5% + GRATIS WINDSENSOR

GRATIS PLAATSING GLAS EN PC

-10% OP ROLLUIKEN, SCREENS EN BUITENJALOEZIEËN

Appartement te Huur in De Panne.
Modern, luxe hoekapp.120m2,
terras 40 m2, gans de dag zon en
zeezicht ! Enkele stappen van de
zee op de Esplanade, verkeersvrij en rustig ! Grote LV, open KK
met allerlei toestellen. 2 badk.
1 met bad en 1 met inloopdouche, wasmachine en droogkast !
digitale TV en internet.2 wc’s, 3
slpks met dubbele bedden 180
cm en kast, parkingplaats onder
het gebouw. 5de verdieping, max
6 pers. Vrij vanaf 20.2 tot 1.4
= 580e + verwarming ; mei en
tot 26 juni en vanaf 11 september 625 e. per week alles inbegrepen.
Inl. 0479/44.35.15

EPC ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT
Snelle service

EPC Irene

tel. 0496 556 182
BESTEL TIJDIG EN GENIET EEN ZOMER LANG!

VAN GORP PROJECTS,
STERK ... IN
VERZORGD
WERK

25 JAAR
ERVARING,
DE VAKMAN
IN UW STREEK

Wegens coronamaatregelen graag op afspraak.

Beste dj’s bekend, brengen via
livestreams muziek aan huis
De twee winnaars van de Zoerselse dj-contest zijn bekend gemaakt. In de ‘senior’categorie voor dj’s met ervaring won Tim Gevers (DJ Timmy G), bekend van lokale
fuiven en als bestuurslid in het Zoerselse jeugdhuis Zoezel. In de ‘junior’-categorie
voor beginnende dj’s ging de prijs naar de 15-jarige Toon Couwenbergh (DJ Off
Limit$), die door zijn jonge leeftijd nog geen ervaring heeft kunnen opdoen. De
gemeentelijke dienst Cultuur en jeugd en de Jeugdraad Zoersel organiseerden
in het begin van dit jaar deze wedstrijd om tijdens de coronacrisis cultuur en
jongeren samen te brengen. Een jury beoordeelde de kandidaten op basis van
hun ingezonden mixtape.
“De twee winnen waardebonnen, een dj-set via livestream én podium-kansen op

ONDERHOUD, SNOEIEN,
ook kleine tuinen
Tel. 03 321 86 38
0479 282 605
onder andere het Grote Bosgebeuren,
braderij Sint-Antonius en Sunrise
Festival 2022”, zegt schepen voor
cultuur Michaël Heyvaert (N-VA).
Schepen voor jeugd, Olivier Rul (Open
Vld) vult aan: “De dj’s kunnen best hun
sets al beginnen voorbereiden want
op 10 april en 8 mei, telkens tussen
20.00 en 21.30, tonen ze hun kunnen
via livestream aan Zoersel. Op www.
zoersel.be/live kunnen Zoerselaars
zich dan aan een dansje wagen.”

LEO DRIES
I N T E R I E U R - D E C O R AT I E

VRAAG EEN
VRIJBLIJVENdE
OFFERTE aan

ZETELOPMAKERIJ

GORDIJNEN

VAARTSTRAAT 25/4
2330 MERKSPLAS
T 014 63 43 30
INFO@LEODRIES.BE
PROJECTEN

Regenboogvlaggen in Schilde
halfstok uit solidariteit en steun
LGBTQI+ gemeenschap
De gemeente Schilde toont haar solidariteit met de LGBTQI+ gemeenschap
en de familie van de in Beveren vermoorde homoseksueel David door op
verscheidene plaatsen de regenboogvlag uit te hangen, maar halfstok. Het
initiatief komt van gemeenteraadslid Laurenz Van Ginneken (Open Vld), zelf
homoseksueel, die het schepencollege kon overtuigen actie te ondernemen.
“Het is triest dat we in onze maatschappij nog reden hebben om bang te
zijn om wie we zijn. Om bang te zijn, louter op basis van wie we houden.
Bang te zijn, om slechts onze
geaardheid of gender. Het siert
ons lokaal bestuur door meteen
in te gaan op mijn verzoek om de
gekende regenboogvlaggen een
week lang halfstok te handen aan
het gemeentehuis in Schilde en het
Dorpshuis in ’s-Gravenwezel.
Het college is ingegaan op die
vraag. “De dood van David heeft
ons allen diep geraakt. We geven
om het welzijn van ál onze inwoners,
en iedereen heeft het recht om
zich thuis te voelen in Schilde
en ’s-Gravenwezel. Daarom is
dit een belangrijk signaal dat we
naar buiten willen brengen” aldus
schepen van Welzijn Marian Van
Alphen (Open Vld).
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SINT JOB
Op zoek naar een mooi appartement in een
kleinschalig en vrijstaand gebouw ? Lift, kelder,
zuidtuin of terras, mooie afwerking naar keuze,
achteraan garageboxen of autostaanplaatsen.
Oplevering voorzien voorjaar ’22 , BEN-woning
Vanaf

242.000 euro excl btw/kosten

KIJKDAG OP 27/03 van 10.00u tot 13.00u

SCHOTEN
Registratie verplicht Oudstrijderslaan 7 :
gerenoveerde HOB - 3 slpks - luxe ing kk - ing badk
- garage/atelier - kelder - zolder - groot terras zuidtuin
Epc 239 (vg,gvv, gvkr, gdv, wg)
525.000 euro

OP ZOEK

Jong gezin zoekt
een half open
of open bebouwing
tot 550.000 euro
in Schoten

OP ZOEK

Schoten / Schilde
‘s-Gravenwezel
Naar bouwgrond
voor open en half
open bebouwing
veel vraag
dus bel ons

OP ZOEK

Voor enkele
gezinnen uit ons
bestand, luxe villa
instapklaar
max 1.200.000 euro

OP ZOEK

Opbrengsteigendommen
tot 5.000.000 euro voor ons
netwerk van investeerders. Wij
verkopen en zoeken over heel
Vlaanderen.
Voor een aantal familiepatrimoniums en bedrijven zijn wij
steeds op zoek. Bent U in het
bezit van een building ?
Contacteer ons voor onze voorwaarden.

Scan de QR-code en
verken onze website

MARKT 21 . SCHOTEN . TEL. 03-658.95.58 . www.verlimmo.be . info@verlimmo.be
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EPC 379 / 394/ 510

(vg,wg,gvv,gvkr,gdv)

(vg,wg,gvkr, gvv,gdv)
Paalstraat - verhuurd - 3 ruimtes op glvls - boven atelier - verhuurd 995€/
m² - geschikt voor vele doeleinden Epc energielabel

(vg,wg,gvv,gvkr,gdv)
Kleinschalig nieuwbouwproject - 6 app. - gelijkvloers rechts -lichte leefruimte aparte berging / wasplaats - badk. - toilet apart - 1 ruime slpk - terras - tuintje
- Afwerking naar keuze - Carport of autostaanplts apart - ALLLERLAATSTE
APPARTEMENT !!! + KOSTEN - KOPEN AAN 6% BTW MOGELIJK !!

2

PC 2

h/m

SCHOTEN

E

(vg,wg,gvv,gvkr,gdv)
OPBRENGSTEIGENDOM - 7 app - lift - 9 garageboxen - 1 ruime slpk zuidterras of-tuin - berging met wasvoorziening - individuele meters. EPC
verslagen op aanvraag. VP 1.4 mio VP Het volledige eigendom is verhuurd
(vooral een iets ouder publiek), plaatsbeschr. aanwezig en volledige dossiers
zijn geregistreerdHet eigendom is gebouwd in 1992. Ligging is super, over
open ruimte nabij openb. vervoer en winkels. Zeer goede bereikbaarheid.

?

(vg,wg,gvv,gvkr,gdv)
Winkelwandelstraat - laatste nieuwbouw - ruim app.112m² - 2 de V - lift Afwerking volledig eigen keuze - snelle oplevering mogelijk (3 mnd)
kosten/btw (verlaagd btw 6% mogelijk)

VP 339.000 euro

(gv,wg, gvv,gdv,gvkr)
nabij dorpskern - openbaar vervoer / winkels - rustige wijk - rechthoekig
zuidperceel - voor open bebouwing - totale opp 765 m² - straatbreedte 32
m - bel voor bouwvoorschriften.

VP 215.000 euro
W
22 k

opbrengsthuis - 3
app - grotendeels
gerenoveerd
volledig verhuurd
stadstuin
huuropbrengst van
1.615 euro/mnd.

1.

2

/m

h
? kW

VP 245.000 euro

HT

C
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SCHOTEN

EPC

VP 319.000 euro
VE

BV

SCHOTEN

EPC

Opbrengsteigendom
- 3 app - volledig
verhuurd - deels te
renoveren - mooie grote
tuin - authentieke gevel
- huidige huuropbrengst
€1.750,- p/mnd

SCHOTEN

2

h/m

VP 425.000 euro

SCHOTEN

en

VP 295.000 euro
W
79 k

(vg,wg,gvkr,gvv,gdv)
ThuretstraatLuxe App 1ste V - 3 slpks - ing bdk met ligbad en douche - ruime
leefruimte 50m² - open ing. kkn - zuidterras 50m² - geen syndicus - lage
onkost - fietsenberging en carport incl - vloerverwarming - luxe afwerking !

SINT-JOB

SCHOTEN

(vg,wg,gvv,gkvr,gdv)
Thuretstraat: Dakapp - 76m² - doodlopende straat - ing kk/luxe badk - 1 slpk
- lichte leefruimte -dakkterras 44m². Fietsenberging - carport incl. - luxueus
gebouwd, vloerverwarming, instapklaar ! Geen syndicus - lage

EPC

bel

la
egie

SCHOTEN

h/m

1

1

VP 295.000 euro

2
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h/m

W
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VP 225.000 euro
HT

KOC

VER

BORGERHOUT

(vg,wg,gvv,gdv, gvkr)
duplex app - 145m² - 3 ruime slpks - ing kk/badk - grote wasplaats - volledig
gerenoveerd - ramen/dak/electr conform/gas cv - terras - garagebox - geen
syndicus - geen onkosten

VP 699.000 euro
W
17 k

ST-LENAARTS

(wp,gv,gvv,gdv,gvkr)
Ambiorixlei Schitterend gelegen bouwgrond - Koningshof, Opp 3.570m²
- breedte van 30 meter, 119m diep. Zuidoost geörienteerd, geen
bouwverplichting.

3

ANTWERPEN

SCHOTEN

EPC

2

h/m

W
27 k

(gv,wg,gvkr,gvv,gdv)
Opbrengsteigendom - 3 kleine app - volledig gerenoveerd - alles individueel
- goede huurders - met zicht op de kerk.)epc 191/203/183

(vg,wg, gvkr, gdv,gvv)

VP 295.000 euro

Scan de QR-code en
verken onze website

MARKT 21 . SCHOTEN . TEL. 03-658.95.58 . www.verlimmo.be . info@verlimmo.be

Ik koop collecties Lp’s, 45t,
cd,
dvd,
boeken,
strips,
pick-ups,
beste
prijs
tel
0475.37.64.96 (particulier) Z007
Te huur: Blankenberge, appartement met zeezicht, opgefrist,
2 slaapk., inger. keuken, zuiders terras, douche en bad,
app. wc, wifi, digit. Tv, alle
comfort, info tenzon@telenet.
be of 03.666.35.80 na 20 uur
Te huur: vakantiewoning met
privé zwembad voor max 10 personen, de woning ligt in de Lot
(Frankrijk), op +/- 25km van de
stad Cahors, u vindt meer info op
www.letilleul.eu of u kan mailen
naar welkom@letilleul.eu
Z41
Fonoplaten: ik koop lp’s & maxi
singles, disco, soul, rock, jazz,
70-80-90, betaal beste prijs, tel
0475 76 81 88 (particulier) Z031

BRANDHOUT
& HOUTPELLETS
Vanderstraeten Johan
VOLLEDIG DROOG HOUT
HALF DROOG HOUT
Aan de beste prijzen.
Eik en beuk alle lengtes.
Per m 3gestapeld
In houten verpakking.

HOUTPELLETS Eik en Beuk
Plospan EN+DIN+
Beste kwaliteit
Gratis geleverd vanaf 1 pallet

Tel: 052 22 56 43
052 22 53 81
www.vdstraeten.be

Sixpacks van Giorgios leveren
Olivia Fund 6500 euro op
De naaktkalender met een knipoog, die zes afgetrainde kameraden uit de
Voorkempen onder hun ‘artiestennaam’ Giorgios uitbrachten, heeft 6500 euro
opgeleverd voor het Olivia Fund en kankeronderzoek.
Twintigers Louis Dellafaille, Jérôme Saeys, Maxim Peeters, Yolan Omblets,
Jelle Fourneau en Jeremy D’Hondt trokken naar Herentals om de opbrengst
persoonlijk en met al hun kleren aan te overhandigen aan een erg dankbare Ilse
De Reze. De advocate verloor twintig jaar geleden haar eigen dochtertje aan een
hersenstamtumor. Sindsdien zet ze zich in om andere ouders dat leed te besparen.
“Door corona werden heel wat andere geldstromen naar ons fonds afgesneden.
Het maakt de gift van de Giorgios extra welkom, net als de publiciteit die ze wisten
te verwerven met hun leuke kalender”, aldus De Reze.

Bakker Louis en co zijn zelf aangenaam
verrast met de verkoop van liefst 500
exemplaren. “Eind dit jaar komt er dan
ook een vervolg. Voor onze eersteling
besloten we de mooie foto’s van
vriend Emile Segers op te hangen aan
iconische mannenberoepen, waarvan
we er een aantal in het echt zelf uitoefenen. Een thema voor de editie 2022
hebben we nog niet, maar vinden we vast wel tijdens één van onze uitjes.”

STIJL & COMFORT
1000 M2 SCHOENEN • LEDERWAREN • REISARTIKELEN

vanaf € 44.90

Art 96659 + 96660

BON

-10%

korting op alle
kinderschoenen
tem maat 35
Geldig tot 31 maart 2021.
Niet cumuleerbaar
met andere kortingen.

vanaf € 99.90

Art 96253 + 96255

Bredabaan 757 • 2930 Brasschaat
Tel. 03 337 07 30
OPEN: ma.: 13.30 tot 18.30u.
di.-vrij.: 9.30 tot 18.30u.
zat.: 9.30 tot 17.30u
Ruime gratis parking bij de winkel.

ADV FRAMANDI_maart_ok_1/2.indd 1

vanaf € 109.90
Art 96289 + 96288

17/03/2021 13:51

Broekstraat opnieuw klaar voor
doortocht Scheldeprijs

borden op een vlakke ondergrond van asfalt, is de bocht vanuit de Broekstraat één
dag per jaar relatief eenvoudig geschikt te maken voor een doortocht van de koers.
Het is mooi dat de Broekstraat voor altijd dele kan blijven uitmaken van het parcours.
Dit heeft als bijkomend voordeel dat we de Houtlaan niet meer de hele dag moeten
onderbreken. Vorige keer gaf dat heel wat verkeershinder.”

De Albertkanaalbaan was een hele week onderbroken ter hoogte van de
Broekstraat. De uitdraai van de beruchte kasseiweg werd in opdracht van de
gemeente Wijnegem en koersorganisatie aangepast zodat de Scheldeprijs er
op 7 april opnieuw kan passeren .

De goedkeuring van de ingreep stond pas na uitvoering op de agenda van de
gemeenteraad in Wijnegem, maar de burgemeester kreeg vorige maand al een
stilzwijgend akkoord van de raadsleden en de bijhorende investering van 20.000 euro
als eenmalige subsidie. Flanders Classics legt evenveel bij. Aannemer Willemen uit
Kapellen heeft de klus geklaard.

Uw Mazda-verdelers in de regio

Vorig jaar in oktober bleef het stil in de Broekstraat toen tijdens tien plaatselijke
ronden nochtans de spurt werd voorbereid die Caleb Ewan wat later zou winnen op
de Churchilllaan. De bijna twee kilometer langer kasseiweg tussen ’s-Gravenwezel en
Wijnegem was zo verkeersveilig gemaakt door het Agentschap Wegen en Verkeer, dat
de chicane op het einde massale valpartijen zou hebben veroorzaakt in het peloton.
Burgemeester Ivo Wynants (N-VA) zat verveeld met de zaak en kwam met Jack
Vissers van de lokale organisatie overeen om de bocht al opnieuw aan te passen. “Het
kruispunt blijft 364 dagen per jaar even verkeersveilig”, verzekert de burgemeester.
“Maar door de huidige vaste hindernissen te vervangen door wegneembare palen en

GARAGE DE MEYER

ANTWERP AUTOMOTIVE

Miksebaan 132
2930 BRASSCHAAT
Tel. 03 651 59 31

Eikenlei 102
2960 SINT-JOB-IN-’t-GOOR
Tel. 03 611 01 99

www.garagedemeyer.be

www.mazda-antwerpautomotive.be

Te koop: babyreisbed
met
extra 3 delig matr. + dikkere
matr. 5/8cm , matrasbeschermer
en hoeslakens 50 euro ,
hoge kinderstoel met rieten
zit 20 euro, toiletje 10 euro
tel
0477.30.87.14
F39
Te
koop
gevraagd:
opbrengsteigendom
–
bouwgrond, vijver Wijnegem of
omgeving tel 0484.93.70.61 F40
Gevraagd: tuinman te Wijnegem,
elke dinsdag van 9 tot 12u met
ervaring, tel 03.353.15.39 F41
Dierenopvang
tijdens
uw
vakantie bij u thuis? Ik verzorg
uw dier en waak over uw huis
en tuin, tel 0477.286.439 Z65
De betere tuinman doet al uw
tuinwerken: tuinonderhoud enz…
tel 0484.981.159 (particulier)
App. te huur of te koop:
Spanje,
145.000
euro,
email:
diana.maere@telenet.
be
,
tel
0473.73.02.24
Alle
schilderwerken,
elektriciteit,
kleine
klusjes
aan betaalbare prijzen tel
00484.981.159
(particulier)
Te huur: garage Kuiperstr
2900 Schoten, 4.9m 2.50m
1.90m gsm 0479.44.84.26 F29
Te koop: kinderbedje (tot 3 j.)
in hout, matras inbegrepen 50
euro tel 0495.53.89.07
F30

Fashion Days zorgen
voor lentegevoel
Ondanks corona en ondanks het alles behalve inspirerende ‘lenteweer’, met
veel regen en koude temperaturen, kenden de Fashion Days in de Schotense
Paalstraat en omgeving een aardige opkomst. “Het zijn geen gemakkelijke
tijden voor de lokale winkeliers, maar dankzij dit evenement hebben wij
toch weer heel wat mensen mooi kunnen kleden voor het voorjaar en onze
verkoopcijfers ook enigszins kunnen opkrikken”, vertelt Carmelo Arcidiacono,
zaakvoerder van schoenenhandel Scalini en inspirator van het lange
modeweekend met aantrekkelijke prijzen.
De eerbiedwaardige handelaarsvereniging AMBS trok ook dit keer de kar,
maar kreeg voor deze editie de steun van de gemeente om promotie, rode
lopers en andere materialen die werden ingezet om de mensen toch een warm
onthaal te geven, financiële hulp van schepen voor lokale economie Véronique
D’Exelle ( N-VA) en het gemeentebestuur. “We zijn haar hier dankbaar voor”,
aldus Arcidiacono.

Te huur: Middelkerke zeedijk,
app. 3 slpk, 7p., alle comfort,
wknd 190 euro, mw 190 euro,
week 310 euro, chalet nabij
Laroche, 6p., wkn 120 euro,
mx 120 euro, week 195 euro,
buiten
de
vakantieperiode,
www.eventussenuit.be,
email
adres:
lucderaedt@
telenet.be,
tel
03.353.18.51
of
0477.72.36.30
Z41
Gevraagd:
gepensioneerde
tuinman,
tel
na
20u
0496.12.56.43
Z42
Te
300
lift,
10u
mnd

huur:
Bisschoppenhofl
Deurne, 3de verd, geen
vrij te zien zondag van
tot 12u, 550+40 euro/
tel 03.658.04.55
Z43

Te huur: dakapp. centrum Schilde,
2 slpk, 2 badk, bergpl, kkn met
alle toestellen, living, carport
auto, gr terras 35m2, kl gebouw,
1350 euro/mnd, alle kosten
inbegrepen, tel 03.324.76.68 Z44

Ook Burgemeester Marnix pronkt
met Schoon Verdiep
Burgemeester Bart De Wever is terecht trots op zijn stekje in het Antwerpse
stadhuis. Maar ook in de Schotense Burgemeester Marnixschool (BMS) –
genoemd naar een voorganger van De Wever – hebben ze nu een ‘Schoon
Verdiep’. De leerlingen maakten zopas kennis met hun ruime nieuwe lokalen,
wonderlijke Clevertouch-borden, de ‘hub’ en tal van andere innovaties.
Peter De Steltenloper stond de 250 kinderen op te wachten. Eens op de speelplaats
zagen de kinderen ook aan de gekke hoedjes van de leerkrachten dat dit geen gewone
schooldag was.
“Dit is geen uitbreiding om te groeien als school, maar wel om onze 250 leerlingen – al
jaren een stabiel aantal – meer ruimte en nog betere leeromstandigheden te geven”,
wijst Petra Hendrikse naar de nieuwe verdieping, die door afwisseling van witte
gevelpanelen met zwarte raamomlijstingen wel een pianoklavier lijkt.
De ‘paalwoning’ is een technisch huzarenstukje. Het dak van het oude gebouw
bleek niet stevig genoeg om de nieuwe constructie te dragen en dus moesten de
architecten wat anders verzinnen. De vertrouwde lokalen onderaan blijven in gebruik
voor de jongste kinderen en de gemeenschapsruimte daar kreeg zelfs een upgrade.

Sofie Verdyck: “Het zijn de kinderen van de groepen vier tot en met acht (tweede t.e.m.
zesde leerjaar) die voortaan boven elk hun vast lokaal hebben. Het licht valt overal
overvloedig naar binnen. Dankzij ingemaakte kasten winnen we aan ruimte. Juffen
en meesters beschikken vooraan over Clevertouch-schermen als alternatief voor het
klasbord. Die kunnen ze gewoon met de hand beschrijven. Leerlingen vullen via hun
Chromebooks eenvoudig aan.”
“Ook aan het milieu is gedacht. Er staan zonnepanelen op het dak. De duurzame vloer
is gemaakt van geperst hout en de voorziene sterke ventilatie is zeker met de huidige
coronamaatregelen een troef. Met de hub hebben we nog een extra lokaal voor
groepswerken en onze hoogbegaafde leerlingen.”
De bouw ervan koste 1,3 miljoen euro. De Vlaamse overheid schoof 830.000 euro toe.
De BMS ging voor het saldo een lening aan, maar volgens het D-team hoeven ouders
zich niet aan een verhoging van het schoolgeld te verwachten. De eigenzinnige en
oorspronkelijk Nederlandse school heeft trouwens nog meer plannen om de ruim
dertig jaar oude campus aan de Amerlolaan te vernieuwen. Zo wordt normaal deze
zomer nog de gymzaal onder handen genomen en wat later worden ook alle ramen van
de oudste gebouwen vervangen.

Op zoek naar ferme appels
Vrouwenbeweging Ferm ‘s-Gravenwezel organiseert tijdens de paasvakantie
van 3 tot en met 18 april een wandelzoektocht naar appels in de rand van
’s-Gravenwezel. Op de 6,5 kilometer lange Appelbabbelwandeling zijn tien
appels met een letter verstopt, samen met allerlei appelweetjes. Met de
letters kan je een codewoord maken. Uit de correcte inzendingen trekt een
onschuldige hand drie winnaars.
De Appelbabbel is een campagne waarmee Ferm mensen aanmoedigt om
tijd te maken voor een echte babbel, met familie of vrienden, terwijl je
samen een appel eet. Wegens corona organiseert de vrouwenbeweging
enkele alternatieve activiteiten die je alleen of in je bubbel kan doen. De
Appelbabbelwandeling is daar één van, de ander is een bakwedstrijd waarin
inwoners van Schilde en ’s-Gravenwezel hun beste appeltaart bakken en een
foto of video met het recept opsturen. De drie meest creatieve inzendingen
krijgen een prijs.
Bezorg je antwoord van de wandeling of je recept voor 20 april per mail aan
vrouwenbeweging.sgravenwezel@gmail.com of in een enveloppe bij Anke
Fierens, Kerkstraat 28, ‘s-Gravenwezel. Vergeet je contactgegevens niet toe
te voegen. Meer info via www.facebook.com/vrouwenbewegingsgravenwezel.

DIA’S SCANNEN
1 adres!
www.jalena.be
0474 52 17 40

FILMS SCANNEN
1 adres!
www.jalena.be
0474 52 17 40

RESTAURATIE VAN
ANTIEKE MEUBELEN
Paul Goyvaerts
0496 43 68 54

Caravan te koop gevraagd.
Liefst kleine en in goede
staat, mag oud zijn.

Tel. 0495 52 95 27

Latin Food

AFHAAL MOGELIJK ELKE VRIJDAG TOT ZONDAG

BESTELLEN VIA 0468 45 69 19
TH. VAN CAUWENBERGHSLEI 2, 2900 SCHOTEN

www.lacantinaschoten.com

KIOS zet jubilarissen ook in
coronatijden in de bloemetjes
KIOS, de vzw die voor- en naschoolse kinderopvang organiseert in verschillende
Schotense basisscholen, zette haar jubilarissen in de bloemetjes. Door evidente
redenen kon de jaarlijkse receptie niet doorgaan. Die werd daarom vervangen door
een coronaproof bezoekje aan het werk.
Zo werd Joanna, die ondertussen al vijf jaar de kinderopvang in de Sint Cordula basisschool
verzorgd, door KIOS en de directie verrast in een met vlaggetjes versierde sportzaal en
een luid applaus van de
aanwezige kinderen.
In de Sint Eduardusschool
werd Marina in de
bloemetjes gezet: daar
werkt ze al 10 jaar als
vrijwilligster in de naopvang van de kleuters.
Ook Rita kreeg een
welgemeende dankjewel
voor haar 5 jaar inzet in de nabewaking van de lagere schoolkinderen.
De laatste jubilaris die bedankt werd voor haar inzet, was Lieve. Zij is al 10 jaar aan de slag
voor Sint Ludgardis Openluchtschool. Doorheen de jaren heeft ze zowel bij de kleuters als
bij de lagere schoolkinderen gestaan. Ze kent de school en zijn werking dus door en door.
KIOS wil graag al haar medewerkers bedanken voor hun inzet. “Ze staan dagelijks mee in
de frontlinie in de scholen”, vertelt Leen Van den Bergh van KIOS. “Elke ochtend en avond
staan zij ten dienste van de kinderen. Ook de opvang is onderhevig aan maatregelen
en veranderende afspraken, wat veel flexibiliteit en organisatie van onze medewerkers
vraagt. Bij deze: een dikke pluim voor ieder van hen”.

OPRUIMEN EN LEEGMAKEN van huizen, zolders,
kelders, appartementen, winkels, magazijnen.
Kleine en grote werken,
ook opkopen van inboedels partijen.
Bij de goedkoopste van de streek
0491 75 83 99 - 0495 92 46 50

REPARATIE KLOKKEN
kan ook bij u thuis

0497 62 15 62

Prof. strijkster uit Schoten
zoekt nog wat extra job!
1 dienstencheque per uur

0487 400 403

EN ANDERE PLAATSEN

SCHOTEN - SCHILDE - DEURNE - WIJNEGEM - ANTWERPEN - ENZ...

ARGANUILE
ARGANUILE
100% biologische
cosmetische arganolie
100% biologische cosmetische arganolie
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BETER HAAR

Arganuile maakt jouw
haar veelBETER
sterker aanHAAR
de wortel.
Arganuile maakt jouw
haar veel sterker aan de wortel.

TIJDELIJK
30ml = 19,99
50ml=29,99
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WWW.SIRAJ-COSMETICA.BE

Drie lokale vaccinatieposten in
Schoten maar alleen voor wie
écht hulpbehoevend is
Ook in sporthal De Zeurt en de dienstencentra ’t Dorp en Cogelshof zullen er straks
Schotenaren gevaccineerd worden. “Maar alleen indien ze minder mobiel zijn én geen hulp
vinden voor vervoer We laten niemand in de steek”, aldus burgemeester Maarten De Veuster
(N-VA), die ook de lokale Handicar inzet om rolstoelgebruikers tot in Spoor Oost te krijgen.
De kritiek in Schoten op de verplichte verplaatsing naar vaccinatiedorp Spoor Oost van ELZ
Noord Antwerpen in Borgerhout verstomt niet. “Met de wagen is het nochtans maar tien
minuten rijden. Ook bus en tram stoppen op 650 meter van de inkom. Wie wil, kan zelfs voor
die laatste rechte lijn gebruikmaken van een pendeldienst. Volgens de laatste info worden
daar zelfs riksja’s ingezet”, overloopt de burgemeester het brede scala aan vervoermiddelen.
Maar de mentale afstand blijft vooral voor oudere Schotenaren groot en willen die nu net
al eersten aan de beurt komen. “We zetten daarom ook onze Minder Mobielen Centrale in
die met een vloot van nu al tien wagens. Er mogen zich nog chauffeurs met eigen wagen
melden. De kostprijs bedraag slechts 0,35 euro per km plus een vaste kost van 0,50 euro per
rit. En ook onze Handicar is paraat. Vrijwillige chauffeurs zorgen voor aangepast vervoer voor
rolstoelgebruikers en hun begeleider.”
Voor wie er dan nog niet geraakt en verstoken blijft van hulpvaardige familieleden of
kennissen, heeft de gemeente nog drie lokale vaccinatielocaties achter de hand: in sporthal
De Zeurt en de dienstencentra ’t Dorp en Cogelshof. Vanaf begin april zullen die ‘prikklaar’ zijn.
“Maar daar mag je niet zomaar binnenlopen”, onderstreept De Veuster. “Om het werkbaar
te houden, zal je er alleen terechtkunnen na telefonische of online-bevestiging van
je vaccinatieafspraak (na ontvangst brief) en een daaropvolgend onderhoud met de
onthaalmedewerkers van Spoor Oost.”

Geniet tijdelijk van de korting op Arganuile met bovendien gratis levering!

INFO 0494 19 63 53
WWW.SIRAJ-COSMETICA.BE
ALLE
TUINWERKEN
WWW.SIRAJ-COSMETICA.BE
Snoeien en vellen van bomen, ook op moeilijke
plaatsen. Klimmen of hoogwerker.
Aanleg van grasperken, grasmatten of zaaien.
Bij de goedkoopste van de streek.
0491 75 83 99 - 0495 92 46 50

“We voorzien daar capaciteit voor hooguit duizend mensen, of zo’n 5% van alle te vaccineren
inwoners. Er is bij het selecteren van onze lokale vaccinatieposten rekening gehouden met de
beschikbare ruimte. Na de prik moeten mensen immers de mogelijkheid krijgen om vijftien
minuten kunnen rusten. We rekenen op de solidariteit van het gros van de Schotenaren om
naar Spoor Oost te komen.

@verteren
doet renderen!

Te huur: Spanje Benissa, bij
Calpe, direct v. eig., mooi,
moderne,
ruime
Spaanse
vakantievilla
met
4slpk/8
pers., en 3 badk, volledig
privé met zwembad, zeezicht
700m van strand, hele jaar
door
beschikbaar,
in
de
winter ook mogelijk voor
langere periodes, foto’s op
verzoek tel 0495.52.19.13 Z58
Vernieuwing doek van uw
zonnetent of markies, ook voor
nieuwe markiezen, vliegenramen

en
plisséhordeuren,
vraag vrijblijvend info of
prijsofferte, Frano B, mail:
frano002@outlook.com
tel
0621124391 (particulier) Z59
Alle
elektriciteitswerken:
renovatie,
tuiverlichting,
schema’s,
bouwpakketten
op maat, herstellingen tel
0474.13.78.74 (particulier) Z61
Verloren handtas: zwart met roze
portemonnee, er zat geen geld
of sleutels in, verloren rond eind
januari in Schoten , terug tegen
beloning tel 0497.875.912 F20
Te koop: Oxford damesfiets,
prijs o.t.k. tel 03.658.84.88

Brecht – Nieuwe rustpunthuisjes
voor Sint-Michielsschool
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http://www.emas.be
Tel 03/275.14.54
GSM: 0484.83.52.73
http://www.emas.be
Van Beethovenlei 46 bus 3
http://www.emas.be
Tel 03/275.14.54
2900 Schoten
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03/275.14.54
GSM:
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Van Beethovenlei
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GSM:
0484.83.52.73
Beethovenlei
46 bus 3
2900Van
Schoten

Conform maken van uw installatie
Van Beethovenlei
46 bus 3
2900
Schoten
Leerlingen van de Sint-Michielsschool in het centrum krijgen er een Domotica
2900 Schoten
nieuwigheid bij op de speelplaats. In drie ‘rustpunt’huisjes kunnen ze even Domotica
ontsnappen aan de drukte op de speelplaats. De huisjes worden gemaakt door
leerlingen van PT2O in Turnhout.
vindt het ook belangrijk dat alles goed en mooi afgewerkt wordt”, vult Excaise
aan. “Dat moet nu zeker wel, het moet ook veilig en netjes zijn, want dit komt
“We merken dat steeds meer kinderen nood hebben aan een rustig momentje.
in een basisschool te staan. Het is plezant dat we zaken mogen maken die
Vroeger hadden we een stille ruimte binnen, maar dan werden de kinderen van
anderen echt gaan gebruiken”, meent Lennert. Na de paasvakantie worden
de speelplaats weggeplukt. Met deze huisjes, kunnen ze zich op de speelplaats
de huisjes in Brecht ingehuldigd.
zelf, wanneer ze er nood aan hebben, even terugtrekken om bijvoorbeeld
rustig een boekje te lezen. Daarin kunnen ze zich ook veilig en beschermd
voelen”, legt directeur Wim Mertens uit. De middelen van de huisjes hebben
de leerlingen zelf verzameld met acties voor Rode Neuzen Dag. “Ook Cera was
ons project genegen en steunt. In een volgende fase komen er nog haagjes
bij. Daarvoor hebben we een groene actie georganiseerd. We hebben een
betonnen speelplaats en de bedoeling is om die te vergroenen. De rusthuisjes
helpen al wel om de vlakte te breken.”

Voor de realisatie van de huisjes gaat de school in zee met PT2O (Praktisch
technologisch onderwijs) in Turnhout. “Onze zesdejaars Houtbewerking
maakten een ontwerp en tekenden het uit op de computer. Heel wat
leerplandoelen konden erin verwerkt worden. Uit gelijmd multiplex werden
bijvoorbeeld de overspanningen gebogen. We gaan steeds op zoek naar
werkstukken die ook echt gebruikt worden. We gingen dan ook graag in op de
vraag van de Sint-Michielsschool in Brecht”, licht leerkracht Jef Baeyens toe.
“Het was niet eenvoudig, maar ik ben blij dat ik deze techniek geleerd heb”,
bekent Arno. “We leren hier heel veel en de leerkracht legt het goed uit. Hij

Sanitair & verwarming
Steven Van den Bosch

Tel. 0477 49 27 70

Th. V. Cauwenberghslei 82/14
2900 Schoten
Registratie nr. BE.0885.763.121.02-03-10

Tweejaarlijks verplicht onderhoud gasverwarmingstoestellen met certificaat.
Vervangen van oude gasverwarmingstoestellen of gaswandtoestellen.
Renovatie van badkamers, wc, elektrische boilers, kraanwerk.
Algemene loodgieterij, gasinstallaties, verwarmingen.
st.sani@icloud.com

Argenta Spaarbank nv, kredietinstelling naar Belgisch recht , Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen - BTW BE 0404 453 574, RPR Antwerpen,
afdeling Antwerpen - 03 285 51 11, info@argenta.be, argenta.be

De beste woonlening
vind je aan de toog

Op zoek naar een woonlening?
Hoor eerst eens rond bij je vrienden. De kans is groot dat ze over
Argenta beginnen. Want 1 op 7 Belgen is trotse klant bij ons.

Kantoren in uw regio
Kredietvorm: hypothecair krediet met onroerende bestemming met zekerheid.

ROYMANS JANSSEN

Villerslei 84 - Schoten - 03 658 42 85
FSMA-nr: 0755668701
schoten.villerslei@argenta.be

GARY PAULUSSEN

KOEN VAN DER STEEN

MERVO

FSMA-nr:40296 cAcb-ON: 0879833649

FSMA-nr:65541-ON: 0875665817

Handelslei 123 - Sint-Antonius-Zoersel - 03 385 81 13

Brugstraat 39 - Sint-Job-in-’t-Goor - 03 636 25 53

SYMENS
&C°
Marynissen
Theo Cvba

Rodeborgstraat 61 - Schoten - 03 658 08 47
Villerslei 84 Molenstraat 30 - Brecht - 03 313 61 61
FSMA-nr:60474-ON: 0475771538

FSMA-nr:26832-ON: 0436267002

2900 SCHOTEN
tel 03 658 42 85
GRIET PEETERS
PETER CHRISTIAENSEN
theo.marynissen@argenta.be
Marktplein 12 - Wijnegem - 03 353 03 78
Deuzeldlaan 122 - Schoten - 03 644 96 44
ON 0435 696FSMA-nr:27316-ON:
482 RPR ANTWERPEN
0863538144
FSMA-nr:67585-ON: 0478679954

Zo simpel kan het zijn.
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VERMIST

TE HUUR APPARTEMENT
2de verd. bemeubeld
1 slpk - ‘s-Gravenwezel

0493 42 80 79

NALA

Kat vermist sinds 6/1
Regio, Heidebadlaan, E-10-plas

VOOR TIPS 0477 503 058

Fonoplaten: ik koop collecties,
lp’s, Rock, Pop, Jazz enz, beste prijs tel 0475.37.64.96 Z117
Schrijnwerker met fijne afwerking maakt ing.kasten, specialiteit dressing, maatwerk, allerlei
houtwerk, gratis prijsofferte tel
0470,600,182 (particulier) Z119
Te Huur woning Kalmthout
3slpk + berg. tuin terras info
na 19 uur 0478.377.802 Z15

GEVRAAGD
WIJNEN - CHAMPAGNE
en PORTOS
Aankoop volledige wijnkelders
en kelderresten

Tel. 03 295 60 60 (tijdens kantooruren)

Infrabel en boswachters sluiten
vrede over kapping Peerdsbos
Bij de forse snoei van de berm langs de koker van de hogesnelheidslijn
door het Peerdsbos op het grondgebied van Brasschaat en Schoten
werden dan toch geen inbreuken vastgesteld. Zo wees een plaatsbezoek
uit van de boswachter van het Agentschap van Natuur en Bos (ANB) en
spoorwegbeheerder Infrabel.
Enkele weken geleden was deining ontstaan na een onaangekondigde forse
kaalkap en snoei van al wat groeit
langs de zowat drie kilometer lange
spoorkoker door het Peerdsbos.
Infrabel sloeg na meerdere klachten
me culpa omdat het was vergeten
een vergunning aan te vragen voor
het drastisch bermbeheer in Natura
2000- gebied.
Eén en ander leidde tot twee
plaatsbezoeken door Infrabel en
vertegenwoordigers van bosbaas
ANB. “Conclusie: er zijn geen
inbreuken vastgesteld. ANB zal de
kapvergunning na onze aanvraag
regulariseren en een heraanplanting
(compensatie) is niet nodig”, vat
Infrabel-woordvoerder
Frédéric
Petit het compromis samen.

2u wordt 3u
van 27 op 28 maart 2021

LUKT HET NIET?

Bel 03/652 17 77 of 0497 62 15 62

Goudsmid - Juwelier

P. Van der Auwera

Augustijnslei 10 - Brasschaat (rechtover de Post)
www.flandersdesigners.be - www.flanders-art.be

Luc geeft reeds 20 jaar de beste
prijs voor de volledige
opruiming van kelder tot zolder
van uw eigendom. Snelle
afhandeling, contante betaling!
nieuwbouw - renovatie - herstelling
Plaatsen van rookmelders
Domotica !

Tel. 03 383 45 56
GSM 0495 57 22 10
BIT1@telenet.be

0487/28 64 30

TE KOOP GEVRAAGD
AUTO’S en CAMIONETTEN
ook accident of defect

Gsm 0475 32 44 00
aankoopvanvoertuigen@skynet.be

MARIËN TUIN- EN VERHARDINGSWERKEN
Voor al uw grondwerken, spitten, egaliseren,
aanvoer en afvoer van grond.
Aanleg oprit en terras in beton of kleiklinkers,
kasseien, blauwe steen, keramische tegels enz...
Aanleg van uw tuin groot of klein.
MEER DAN 20 JAAR ERVARING.

0475 51 11 22

info@marientuin-enverhardingswerken.be
www.marientuin-enverhardingswerken.be

Proficiat met uw eeuwfeest,
Anna Van den Heuvel!
Het gebeurt niet alle dagen dat de Schotense Woonzorggroep Voorkempen, veel beter bekend
als WZC Verbert-Verrijdt, een eeuweling(e) mag vieren. Maar met Anna Van den Heuvel was het
op woensdag 17 maart zo ver!
Anna Van den Heuvel werd op 17 maart 1921 in het ouderlijk huis op de Schotensesteenweg
in Deurne geboren. Zij had tal van broers en zussen. De eerste echtgenoot van haar moeder,
Elisabeth Hellemans, sneuvelde helaas tijdens de Eerste Wereldoorlog. Anna hertrouwde met
Johannes Van den Heuvel en het echtpaar kreeg nog veel kinderen.
“Als tweede jongste groeide Anna in een warm nest op”, vertelt ergotherapeut Sarah Jansen
die haar licht opstak bij de familie van de kersverse eeuwelinge. “Anna ging op 14-jarige
leeftijd uit werken als dienstmeid bij
een adellijke familie op Schotenhof,
waar zij gelukkig als dochter des
huizes beschouwd werd. Tijdens de
Tweede Wereldoorlog werd Anna op
19-jarige leeftijd gedwongen om
in Duitsland te gaan werken. Dat
als dienstmeid en kinderoppas bij
een tandarts tot het einde van de
oorlog.”
Maar nog net voordat die oorlog zou
eindigen, werd Anna ternauwernood
van onder het puin gehaald na
zware bombardementen op Berlijn.
Anna slaagde erin de Russische bezettingszone te ontvluchten en stapte vervolgens te voet,
samen met een koppeltje uit Deurne, 4 à 6 weken lang met een stootkar -opgestapeld met
aardappelen- tot aan de Belgische grens. Mager en totaal uitgeput was het arme kind. Maar
zij had het gehaald!
Knappe Schotenaar
Tijdens de daaropvolgende bevrijdingsfeesten ontmoette Anna Van den Heuvel haar knappe
Schotenaar in uniform(paracommando); Victor Moeskops. Anna en Victor trouwden op 22
december 1945. Het echtpaar kreeg 5 kinderen: Jean, René, Charles (overleden op 14-jarige
leeftijd), Leo en Marina. Anna heeft 9 kleinkinderen en 12 achterkleinkinderen. Zij is ook
houder van 3 viergeslachten!
“Haar gezin, haar grote familie, waren Anna’s lange leven. Haar zussen en broers; overal was
er wel wat te helpen en Anna deed niets liever”, vervolgt Sarah. “Waar en wanneer nodig, stak
zij de handen uit de mouwen en paste heel vaak op de kleinkinderen. Vele jaren woonden zij
in Schoten in de wijk Elshout. Toen haar Victor op 72-jarige leeftijd overleed, waren zij 47 jaar
gehuwd. Anna bleef nog vele jaren alleen wonen, waar zij elke woensdag en vrijdag ‘wiezen’
speelde met de buurtbewoners. En regelmatig genoot ze van de uitstapjes met Ziekenzorg.”
Genieten
“Toen Anna 95 jaar werd en het fysiek al wat moeilijker ging om alleen thuis te wonen,
verhuisde zij naar het rusthuis Verbert-Verrijdt. Daar voelt zij zich thuis en wordt er warm en
liefdevol voor haar gezorgd.
Gelet op de Corona-pandemie zal haar verjaardagsfeest met familieleden, kinderen,
kleinkinderen, achterkleinkinderen, vrienden en kennissen hopelijk in het najaar kunnen
doorgaan. In afwachting kan Anna alvast genieten van de vele bloemen, geschenken, kaartjes
en attenties die ze mocht ontvangen. Waarvoor hartelijk dank!” besluit Sarah Jansen.
Namens de directie en alle medewerkers van ‘Bode van Schoten’ wensen ook wij Anna van
harte een heel fijn honderdste levensjaar toe.
Bent of kent u ook een eeuweling? Viert u of uw (groot)ouders een huwelijksjubileum?
Hebt, kent of maakt u dus zelf deel uit van een viergeslacht? Vertel het ons meteen
(info@bodevanschoten.be) en wij maken er graag een fijn stukje van!
terras, zeezicht, Tv Vl, wifi,
zandstrand, vrij vanaf juli, alle
comfort, tel 03.326.13.87 Z56
Te koop: propere golfballen,
prijs 50 euro per 100st
tel
03.658.10.88
Z55

Te huur: grote garagebox 42m2,
Kalstraat Schoten, bellen na
18u, tel 0476.41.96.88
Z57

Te huur: Calpé, prachtig app.,
2/4 pers, zeedijk, gr. zonnig

Ik zoek werk: schilderen,
bezetten,
onderhoud
tel
0465.74.74.76 (particulier) Z60

Flinke lokale cadeaucheque en
eigen boom voor elk nieuw kindje
De gemeente Wijnegem gebruikt haar geboortepremie om jonge gezinnen, die met
een hogere afvalrekening geconfronteerd worden, te ondersteunen en zo slim een
sociale correctie door te voeren. “We bezorgen elk gezin dat een nieuw kindje
verwelkomt voor 160 euro lokale cadeaus en een geboorteboom”, kondigt schepen
van Milieu en Leefbaarheid Tom Tachelet (Dorpspartij Durf!) aan. Ook onthaalouders
krijgen voortaan een financieel steuntje.

Reeds 40 jaar het vertrouwde adres:

ZONWERING • ROLLUIKEN •SCREENS
Net als de meeste gemeenten heeft ook Wijnegem al heel lang een eigen
Reeds 39 jaar het •vertrouwde
adres:
TERRASOVERKAPPINGEN • LAMELLENDAKEN
RAAMDECORATIE
geboortepremie. “Het reglement dateerde echter van 2001 en was dringend aan een
ZONWERING • ROLLUIKEN •SCREENS
RUIME TOONZAAL
300M²
TERRASOVERKAPPINGEN
• LAMELLENDAKEN • RAAMDECORATIE
update toe. Vroeger hadden jonge gezinnen recht op 40 euro voor hun eerstgeboren
RUIME TOONZAAL 300M²
kind en respectievelijk 50 en 80 euro voor daaropvolgende kinderen. Nu kiest het
lokaal bestuur ervoor om dit bedrag voor elk kind gelijk te schakelen én substantieel
omhoog te halen naar 160 euro”, aldus Tom Tachelet.
De verhoging dient onder meer om de afvalkost van pampers als gevolg van het
nieuwe afval-diftarsysteem op te vangen voor die jonge gezinnen. Dat gaat in vanaf
1 mei. Door deze tegemoetkoming in de geboortepremie te voorzien, krijgen ouders
GRATIS
de vrijheid om zelf te kiezen op welke manier zij dit bedrag willen gebruiken.
Opvallend: de premie wordt niet rechtstreeks overgeschreven op de bankrekening
Kom langs in onze
MOTOR
van de kersverse ouders, maar komt in de vorm van de Wijnegemse Euro, een lokale
showroom en ontdek
ons mooie gamma aan
cadeaucheque waarmee je bij meer dan 40 lokale handelaars en marktkramers
zonweringsproducten
terecht kunt. “Daarmee investeren we als lokaal bestuur niet alleen in de gezinnen,
van het kwalitatieve
Kom langs merk
in onze
Verano
maar ook in de lokale
showroom en ontdek
economie”, meent Tom
info.dekeyser@gmail.com
Bel of mail voor een GRATIS prijsofferte
Tachelet en de rest van
Bredabaan 410,aan
Brasschaat
ons mooie gamma
Open van ma t/m vrij van 9 tot 12u en van 13 tot 17u
het N-VA-Durf!-bestuur
03/651 33 40
Zaterdag
van
10 tot 15u
zonweringsproducten
twee vliegen in één
van het kwalitatieve
klap te slaan.
merk Verano
En er wordt nog een
derde doel geheiligd.
Tom Tachelet: “Naast
info.dekeyser@gmail.com
Projectgronden, afbraakpanden,
Bel of mail voor een
de GRATIS
financiële prijsofferte
steun
Bredabaan 410, Brasschaat
opbrengsteigendommen,
etc.
Open van ma t/m vrij van 9 tot
12u en van 13 tot 17u
krijgt elk gezin een
Zaterdag
van
10
tot
15u
Contacteer
ons
op
geboorteboom
SPORTKAMPEN IN
aangeboden.
Die
0472/98.33.10
SINT-ANTONIUS & WIJNEGEM
kunnen ze zelf in hun
of info@8c8vastgoed.be,
ZWEMLESSEN
eigen tuin planten.
Carolien Snoeys,
www.dynamx.be- Patrick Lievens
Daarnaast worden ze uitgenodigd voor de inhuldiging van een grote geboorteboom
8C8
VASTGOED BVBA
0475/357
807
voor alle kinderen die geboren werden in dat jaar. We gaan daar van zo gauw het mag
ook een evenementje aan koppelen. In samenwerking met de teamleider groen van
ons lokaal bestuur wordt gekozen voor inheemse bomen die jaarlijks via Natuurpunt
of de Nationale Boomgaardenstichting zullen worden aangekocht. “

GRATIS
MOTOR

03/651 33 40

Aanleg van tuinen, hagen,
verticuteren
gazons,
grondwerken enz.. gratis offerte
tel 0487.715.534 (particulier) F9
Bijles Economie, alle niveaus,
kan thuis, omgeving Brecht
tel
0495.51.91.48
F10
Dakrenovatie van uw garage,
afvoer,
asbestplaten,
tel
0487.715.534 (particulier) F11
Te koop: 4 alu velgen met
goede Michelins 195.65R15V0
V70
tel
0477.75.76.68
of
03.636.36.04
F12

PARKET RENOVATIE
TUINWEELDE
Tuinhuisje 3m x 2m + vloer + onder hoge druk
geïnpregneerd + BTW inbegrepen1025 e

OPSCHUREN, BEHANDELEN
EN HERSTELLEN

Wordt ook op maat gemaakt,
garages, dierenhokken, tuinschermen,
eiken tonnen, enz.
Molensteeg 27, Putte-Stabroek.
De baan van Kapellen, richting Putte dan
het straatje schuin over de sporthal.

GRATIS EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE

Tel. 03/665 09 32

0476 37 37 09

Open: week + zat. van 9 tot 19u.
Gesloten op woensdag, zondag en feestdagen.

JAN VERCAMMEN

LUC VAN DE WIEL
LUC VAN
VAN DE
DE WIEL
WIEL
Nieuwbouwproject
HOFKE
LUC

Ik zoek in de omgeving
van
Zoersel
een
droge
opslagruimte van ongeveer
30m2 tel 0495.38.51.64
F4
Afbreken
van
afsluitingen,
beton, enz… + afvoeren tel
0487.715.534 (particulier) F5
Te huur: Wijnegem dakapp,
72m2, 2 slpk, 1 groot en
1 klein terras, nieuwe kkn
met alle toestellen, volledig
gerenoveerd,
gesloten
ondergrondse garage, alles met
lift, ideale ligging, 850 euro +
kosten tel 0479.48.12.53 F6
Grondwerken
met
minigraver,
omspitten
van
tuinen, gratis offerte, tel
0487.715.534 (particulier) F7
Bedankt aan het Heilig Hart
voor de bekomen gunst NDS F8

• ALGEMENE RIOLERINGSWERKEN
• PLAATSEN/HERSTELLEN
SEPTISCHE PUTTEN
• PLAATSEN REGENPUTTEN
• CAMERA INSPECTIE
• ONTSTOPPINGSDIENST

Tel : 0494 429 439
E : info@riolering-service.be
www.riolering-service.be

realiseert
realiseert
realiseert
VAN
MEEUS
Nieuwbouwproject
HOFKE
VAN
MEEUS
Nieuwbouwproject
HOFKE
VAN
MEEUS
Nieuwbouwproject
HOFKE
VAN
MEEUS
realiseert
LUC VAN
DE
WIEL
Deuzeldlaan 21 te Schoten
Nieuwbouwproject
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Gevraagd
MAN of VROUW

Privé chauffeur, voltijds of
als bijverdienste, voorkeur
voor een gepensioneerde
militair of politieagent
of burgerlijke bescherming.
Dierenliefhebber is noodzaak.

Info 0475 26 95 95
Op zoek naar POETSHULP,
met dienstencheques?
Bel 0488 408 720
03 295 38 35
Geen wachtlijsten

Straffe madam Josephine Peeters
wordt eeuwelinge
“Mijn zus woont in Sint-Job en de kinderen van de zus van mijn moeder wonen allemaal
in Brecht”, vertelt Sera Van Poppelen. “Samen met onze ouders hebben wij 15 jaar
lang in de Schotense wijk Bloemendaal gewoond. Daar hadden onze ouders niet alleen
hun zaak, maar ik ben er ook gehuwd.” Met zoveel adelbrieven besteden we maar wat
graag aandacht aan het feit dat Sera haar moeder, Josephine Peeters, samen met
haar tweelingzus Maria, zich op 5 mei een eeuwelinge mag noemen.
Josephine Peeters werd dus op 5 mei 1921 in Antwerpen geboren, waarna zij zowel in
Deurne en Schoten woonde. Sinds 2 jaar verblijft zij in een WZC in Brasschaat.
“Getrouwd op 3 augustus 1940, werkten mijn ouders na de oorlogsjaren mee in de
zaak van mijn grootouders”, vertelt Sera. “Samen stonden zij, met in eigen atelier
vervaardigd snoepgoed zoals ‘bollekes’ en pralines, op lokale wekelijkse markten. Na
een tijdje richtten mijn vader en moeder hun eigen zaak op in dezelfde branche.”
Josephine Peeters heeft twee dochters, vijf kleinkinderen en zeven
achterkleinkinderen.
Sera: “Nadat mama op haar 74ste weduwe werd, fietste zij elke dag, zomer én winter,
naar het Rivierenhof in Deurne om er in de namiddag petanque te spelen. Dat hield zij
kranig vol tot haar 97ste. Maar op weg naar een van haar geliefde petanque-namiddag

0476.26.92.19
wim@schilderwerkenwimjanssens.be
werd zij brutaal van haar fiets geduwd en kwam erg slecht ten val. Met een gebroken
dijbeen lag mama toen zeven weken lang in een ziekenhuis, waarna ook nog eens drie
maanden revalidatie
volgden. Hoewel mijn
moeder een straffe
madam is, mocht zij
van de behandelende
geneesheer
toch
niet meer terug naar
haar huis omdat zij
daar helemaal alleen
woonde.”
Afhankelijk
van
Covid-19 is het nog
niet duidelijk hoe de
100-ste verjaardag
van Josephine Peeters
gevierd zal worden,
maar namens de directie en alle medewerkers van ‘Bode van Schoten’ wensen wij
haar alvast een onvergetelijk fijn eeuwfeest!
Bent of kent u ook een eeuweling? Viert u of uw (groot)ouders een huwelijksjubileum?
Hebt, kent of maakt u dus zelf deel uit van een viergeslacht? Vertel het ons meteen
(info@bodevanschoten.be) en wij maken er graag een fijn stukje van!

Regio – Haal voortaan zelf
het blonde tafelbier van de
Westmalse Trappisten in

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

De monniken van de Westmalse Trappistenabdij gaan voortaan een van hun oudste
bieren, Extra, verdelen via drankenhandels en horeca. Het bier dat al eeuwenlang aan
tafel bij de maaltijd wordt gedronken, kan je nu ook zelf in huis halen. De verkoop op
vrijdag aan de abdijpoort, stopt hierdoor wel.

Voor alle dak- en renovatiewerken
Roofing, pannen leien of singels
Uitvoeren van dakisolatie
Herstellen en/of bekleden van
dakgoten en gevels & zoveel meer.
Al 30 jaar ervaring, geven prima services
en goede kwaliteit
Geraniumlaan 5 - 2960 Sint-Job in ‘t Goor (Brecht)

03 326 46 93 - 0474 988 690
dakwerkenwijnantsenzoon@gmail.com

euro tel 0495.53.89.07

Ik
zoek
werk
voor
in
de
tuin,
onderhoud
tel
0465.71.30.86 (particulier) Z63
Zorg/gezelschapsdame voor bejaarden dgn/uren overeen te komen, ook weekends met ref. en eigen vervoer, Ned. –en Franstalig,
zone 03 tel 0477.28.64.39 Z64

F30

Te koop: duwfietsje “Ketler” z.g.a.n. 25 euro tel
0495.53.89.07
F31
Te
huur:
garage
Borkelstr, 20m2 vr opslag, oldtimer, kar, bouwmat., 60 euro/
mnd, tel 0473.49.44.58
F32
Te koop: elektrisch orgeltje
Siel HB310 met plexi stofkap
30 euro tel 0497.11.62.82 F33

Te huur: garage Kuiperstr
2900 Schoten, 4.9m 2.50m
1.90m gsm 0479.44.84.26 F29

Te koop: oude Berkel weegschaal tel 03.658.70.83 F34

Te koop: kinderbedje (tot 3 j.)
in hout, matras inbegrepen 50

Te
koop:
garagebox
Kuiperstr
Schoten,
4.9x2.5
gsm
0479.44.84.26
F35

Van het blonde ‘tafelbier’ wordt 2.000 hl gebrouwen, goed voor 2% van de totale
productiecapaciteit. “Jaarlijks
produceren wij zo’n 130.000
hl trappistenbier. Westmalle
Extra werd tot nu 2 keer per
jaar gebrouwen en enkel op
vrijdag aan de poort van de
abdij verkocht. Maar de vraag
steeg zodanig, dat we hierop een
antwoord moesten bieden. Zelfs
vanuit het buitenland reisden ze
af naar Westmalle voor de Extra.
Vorig jaar was dat goed voor
440 hl”, verduidelijkt algemeen
directeur Philippe Van Assche.
“Traditioneel was wijn de
tafeldrank voor monniken,
maar op gegeven moment
werd dit aanzien als luxe. Wij
zijn dan overgeschakeld naar
bier, de Belgische volksdrank,
wat trouwens een gezonder en
voedzamer alternatief is bij de
maaltijd”, legt Broeder Benedikt uit. “In de loop der tijd is de Extra wel aangepast in
functie van de smaak en de brouwtechnologie.” Vorig jaar nog namen de Trappisten
een nieuwe brouwzaal in gebruik.
De Westmalle Trappist Extra is goudblond, bevat 4,8% alcohol en heeft een blauw
etiket waarmee het ook mikt op een jonger publiek. “De trappistenbieren zijn onze
belangrijkste bron van inkomsten voor het levensonderhoud van de 24 monniken, het
onderhoud van het klooster, de verloning van 87 mensen die in de abdij werken en
de nodige investeringen. Het overige gaat naar ontwikkelingsprojecten en mensen in
nood.”
Steun aan horeca
Met de lancering van de Extra voor het brede publiek willen de Trappisten ook de horeca
steunen. “Dit bier was tot nog toe zeer beperkt verkrijgbaar aan de abdijpoort of in
‘Café Trappisten’, rechtover de abdij”, aldus Broeder Benedikt. “De voorbije jaren stijgt
de vraag naar bieren met een lager alcoholgehalte, en dus ook naar onze Extra. Nu wil
onze Abdij de drankenhandelaren en de horeca-uitbaters die zwaar werden getroffen
door de pandemie, iets speciaals aanbieden wanneer ze hun deuren opnieuw openen.”
www.trappistwestmalle.be
Uurwerken, batterijen
en bandjes: Denys & Ca
Bredabaan 246
Brasschaat 03 430 20 83
www.denys-co.be

T +32 3 353 33 30

- ERVAREN
SCHILDERS
- ERVAREN SCHILDERS
-

chapeau schilders
www.chapeauschilders.be

Tuinaanleg
Ronny Kanora

Aanleg - onderhoud - renovatie
van tuinen - ontmossen gazon
Vrijblijvende prijsoﬀerte

Tel. 0477 30 64 23

Ronny.kanora@telenet.be

Goedkoop
verwijderen
van
bomen,
hagen
en
coniferen, gratis offerte tel
0487.715.534 (particulier) F13
Te koop: ijskast met ingebouwde
diepvries H155cm D60cm B55cm
zg werkend gsm 0479.10.16.34,
60 euro tel 0479.10.16.34 F14
Te koop: glasservies 8 pers.,
mondglazen Kristal Ultramodern
+ karaf ea. Bel 03.353.10.46 F15
Ik zoek nog een oude fiets
jaren ’70, er mag werk aan
zijn (of onderdelen). Misschien
staat er nog iets in uw
kot? Tel 0488.604.478
F16
Ik zoek iemand die komt
lesgeven voor uitleg computer
laptop en smartphone 10 euro
/ uur, tel 0485.550.116
F17
Te koop: verz. Volklaag 60 st. 300
euro tel na 18u 0496.99.97.24 F18
Gratis
meubelen:
tafels,
stoelen,
kasten,
tapijten,
enz… ’s-Gravenwezel, (bestel-/
aanhangwagen
vereist),
info
0494.03.04.77
F19

Niet de grootste dealer, wel de klantvriendelijkste
• al 40 jaar persoonlijke service
• vlotte openingsuren
• moderne werkplaats met permanent geschoold personeel

Volg ons
op Facebook

Beukenlei 19-23, 2960 St-Job Brecht - 03/636 42 94
danny@renaultsintjob.be - www.renaultdebeuckelaer.be
Alle werkdagen geopend van 7u30 tot 19u / Zaterdagvoormiddag van 8u tot 13u

Ferm Brecht opent Troostplek aan
wzc De Kleine Kasteeltjes
Tussen het woonzorgcentrum De Kleine Kasteeltjes en kinderopvang Merlijntje opende Ferm
Brecht een troostplek voor iedereen die worstelt met gemis, verlies, afstand of afscheid
door corona. Er is ook een wandeling uitgestippeld langs de plek zodat iedereen deze leert
kennen.
“14 maart is geen lukraak gekozen datum om deze troostplek in te huldigen. Precies een jaar
en drie dagen geleden is de coronapandemie gestart. De deuren van het woonzorgcentrum
gingen dicht, geen bezoekjes meer, geen knuffels van (klein)kinderen, geen bijeenkomsten,
geen school en geen werk. Intussen weten we allemaal wat het virus heeft veroorzaakt”,
benadrukt Anita Hufkens van Ferm Brecht. “Kwetsbaren en geliefden hebben we moeten
missen voor maanden en van sommigen zelfs afscheid moeten nemen. Je zag en hoorde het
vele verdriet, ook als Ferm-vrijwilliger. Als vereniging was het moeilijk om te blijven toezien.
Daarom dachten we aan ‘Plant troost’, een plekje waar iedereen die er nood aan heeft kan
komen mijmeren of in stilte denken aan geliefden of alles wat je hebt moeten missen. Troost
straalt vertrouwen uit en verbindt mensen, het biedt ook hoop en perspectief. We hopen dat
deze plaats veerkracht geeft in deze bizarre tijden. Daarvoor staan de voorjaarsbloemen die
we hier hebben geplant.”
Burgemeester Sven Deckers (N-VA) juicht het initiatief toe. “Een heel mooi gebaar dat zorgt
voor warmte en verbondenheid. Troost krijgen of geven verloopt in deze pandemie niet meer
zoals vroeger. Het coronavirus heeft ons gewone leven ontwricht. We missen onze vrienden,
familie, zieken moeten hun ziekte alleen dragen en eenzamen hebben het zwaar te verduren.
We kunnen ook niet meer op een normale manier afscheid nemen van een familielid, vriend if
buur en het zorgt voor een grote leegte, een litteken, een wonde die maar heel traag geneest
en eigenlijk nooit weggaat. Op die momenten hebben we elkaar nodig, een luisterend oor,
woorden van troost. Daartoe kan deze plek bijdragen.”
Ferm heeft ook een
wandeling
van
4km
langs deze troostplek
uitgestippeld. Deze vertrekt
aan het GC Jan vander
Noot en is afgepijld. De hele
maand maart kan je deze
tocht te voet, met de fiets
en met rolstoel afleggen.

DENYS & CO
INKOOP OUD GOUD,
JUWELEN EN MUNTEN.

HERSTELLINGEN
EN EIGEN ONTWERPEN.

UNIEKE GOUDEN
EN VINTAGE JUWELEN

BREDABAAN 246, BRASSCHAAT

03 430 20 83

HONDENVERZORGING
TE KOOP: verrijkte teelaarde
12M3 thuis geleverd in
Schoten en omgeving
€ 125 per vracht. Beperkt
aanbod; tel 0495/237801
voor verdere informatie
en /of bestelling

BOBBYLAND

Jachtwachtersdreef 312
2900 SCHOTEN

TEL.: 03 663 35 76

GEHAALD EN GEBRACHT

NUYENS - DOM
SCHOTEN
ALLE GLASWERKEN
• Dubbele beglazing
• Spiegels
• Loodreparaties
• Koepels & vitrines
• Plaatsen van ventilators
• Zelfwerkend patroon

SNELLE
SERVICE

RAMEN EN DEUREN
• PVC en aluminium

DRINGENDE
HERSTELLINGEN
STEEDS BEREIKBAAR
OOK ‘S NACHTS
GSM: 0475/420 837

WILRIJK - DEURNE- SCHOTEN
Tel. 03 321 39 68
Fax: 03 366 11 02
Elshoutbaan 51
2900 SCHOTEN
als
tel

Te
koop:
garagebox
Kuiperstr
Schoten,
4.9x2.5
gsm 0479.44.84.26
F35
Te koop: Grammofoon +
naalden, rek met 78T platen,
420 euro tel 03.345.85.26 F36
Te
koop:
Kärcher
pomp,
BP3home 90 euro, 2 autozitjes
Princess roze kleur zo goed

nieuw 10 euro
0479.76.70.20

p.o.t.k.
F37

Te koop: degelijke Duitse
vleugelpiano,
van
prof.
piano op rust, vp 2.800
euro tel 0495.24.60.87
F38
Te
koop:
elektronische
buikspiertrainer , Slendertone
z.g.n, prijs 400 euro nu
150 euro tel 03.658.95.03

Kort nieuws uit Schilde
MEER LAADPALEN IN STRAATBEELD

Wie rondrijdt met een elektrisch voertuig, kan voortaan op meer plaatsen
in Schilde en ’s-Gravenwezel
laadpunten vinden. Er zijn drie
nieuwe palen met dubbele
aansluiting: in Schilde op het
Kerkplein en op de parking
aan de Wisselstraat, en
in ‘s-Gravenwezel op de
Kerkstraat ter hoogte van
het Dorpshuis. Ze worden in
de loop van maart in gebruik
genomen. De gemeente heeft
al vier laadpunten: in Schilde
op de Rijsblokparking en op de
parkings van het gemeentehuis
en Werf 44, en in ’s-Gravenwezel
op de parking tussen de
Wijnegemsteenweg en lagere
school De Wingerd. Als het van
het bestuur afhangt, komen er
in de toekomst nog palen bij.

BEDANKJE VOOR DE ZWERFVUILRUIMERS

Natuurorganisatie GroenRand wil naar aanleiding van
#rivercleanupchallenge
alle mensen bedanken die
dagelijks de Antitankgracht
en omgeving zwerfvuilvrij
maken. De jaarlijkse ‘Wereld
Water Dag’ (World Water
Day) is een internationale
dag in het teken van water
op 22 maart. De Belgische
organisatie River Cleanup
lanceert daarvoor het project
#rivercleanupchallenge.
Dat initiatief maakt mensen
warm om gedurende één
maand dagelijks tien minuten
lang zwerfvuil op te rapen.
GroenRand wil de mensen
bedanken die dat nu al doen
aan de Antitankgracht. In
Schilde is dat de ploeg actief onder leiding van Jef Helderweert,

Glazenwasser
DE CORT
• Reinigen van ramen,omlijstingen,
poorten, veranda’s en koepels.
• Afwassen van plafonds en dakgoten.
• Ontmossen van daken en opritten.

GRATIS PRIJSOFFERTE
GSM 0485 337 801
bjornde_22@hotmail.com

de

INKOOP OUD GOUD EN
JUWELEN: Denys & C a
Bredabaan 246
Brasschaat 03/430 20 83
www.denys-co.be

Alle klinkerwerken,
sierklinkers, kasseien,
tuinpaden, terrassen,
dolomiet enz ...
Gratis prijsofferte
Tel. 0475 38 55 69

ALGEMENE
DAKWERKEN

PEETERS MARC

BVBA

- VERNIEUWEN VAN ROOFING, PANNEN EN LEIENDAKEN

- BEKLEDEN VAN DAKGOTEN MET PVC

- BEKLEDEN VAN GEVELS MET ETERNITE LEIEN EN SIDINGS

- PLAATSEN VAN VELUX EN LICHTKOEPELS

- PLAATSEN VAN DAK-EN GEVELISOLATIE

- ONTMOSSEN VAN DAKEN

ZELFWERKEND GEREGISTREERD AANNEMER 021501
39 JAAR
ERVARING

VELE REFERENTIES VAN TEVREDEN KLANTEN

WIJ HELPEN U GRAAG VERDER MET DE NODIGE ISOLATIE-RENOVATIEPREMIES
KLEINE WATERSTR. 84 - 2970

SCHILDE - 03 385 39 95 - GSM 0496 52 52 03 - peeters.marcdak@skynet.be

Plezier voorop bij atletiekclub die
25 kaarsjes uitblaast
25 jaar geleden werd de Schilde Atletiekclub (SAC) opgericht om kinderen een minder
competitieve sportbeleving aan te bieden, vandaag heeft de jarige club meer dan
honderd leden. “Het komt meermaals voor dat de deelnemer die laatste werd in een
wedstrijd, maar wel alles gegeven heeft, meer applaus krijgt dan de winnaar”, klinkt
het bij het bestuur.
Op 14 maart 1996 besloten Guy Lodewijks, Jos Verstraeten en Rob Verschoren een
nieuwe atletiekclub op te richten. Ze hadden alle drie kinderen die aan atletiek deden bij
Antwerp Atletiek Club (AAC), maar vonden dat er meer aandacht moest zijn voor een meer
kindgerichte, minder competitief ingestelde sportbeleving. Dankzij de logistieke steun van
de gemeente Schilde, die in ‘s Gravenwezel een atletiekpiste aanlegde en ter beschikking
stelde van SAC, en de administratieve steun van AC Lierse (waarvan SAC een onderafdeling
werd), kon de club starten met een twintigtal kinderen.
“Van bij de start is het credo van Schilde Atletiekclub dat alle atleten en atleetjes gelijk
zijn en dat plezier in sporten primordiaal is”, aldus het clubbestuur, dat bestaat uit
Diana Wuyts (voorzitter), Leo Verhoeven (ondervoorzitter), Rob Verschoren (secretaris en
penningmeester) en Edwig Van den Nieuwenhuysen (websiteverantwoordelijke). “Ook zij
die minder presteren, verdienen een maximale aanmoediging.
Beperkt in groei
Vandaag zijn er zo’n honderd leden en een groep van een vijftigtal recreanten, zijnde
lopers en joggers die niet aan wedstrijden deelnemen. Doorheen de jaren werd de piste,
deels met de steun van de gemeente, deels door eigen inspanningen, uitgebreid met
onder meer springstanden, een werpkooi voor discus en een heuvel voor looptrainingen.
Om atletiek dichter bij de jeugd te brengen organiseert SAC elk jaar, samen met de
gemeente en de scholen van Schilde, de scholenveldloop. Ook richten zij elke zomer drie
zomersportkampen in. “Naar de toekomst toe ziet Schilde Atletiekclub zich beperkt in haar
groei”, zegt het bestuur. Dat komt omdat kunststofpistes van 400 meter de norm zijn,
terwijl SAC enkel een assepiste van 300
meter heeft. “Als gevolg hiervan mogen
wij van de Vlaamse Atletiekliga slechts één
wedstrijd per jaar organiseren, hetgeen de
uitstraling van de club natuurlijk beperkt”,
klink het. “SAC dringt al jaren aan bij de
gemeente Schilde om dit probleem op te
lossen, maar helaas zijn er hiervoor geen
middelen beschikbaar.”
Dankzij een beperkte ledenuitval en een
financiële buffer kon SAC het coronajaar
2020 toch overbruggen. De viering van
het 25-jarig bestaan van de club is wel
uitgesteld.
www.atletiekschilde.be

AANNEMER KOOPT
opbrengsteigendommen,
renovatie- en
afbraakpanden,
bouwgronden,
projectgronden,
oude woningen...

BESTE PRIJS, SNELLE AFHANDELING!
& 0487/286 430

mag ook in Bamboe, max 2
meter gsm 0476.82.71.50 F23

Gratis op te halen: 2 horecabanken, recent nieuw overtrokken in
donker groene fluweel met geel
stipje, 1ste bank: 2.55m L /
52cm zith / 43cm zitd/ 88cm voll.
hoogte, 2de bank: 3.65m L/ 52cm
zith / 43cm zitd/ 57cm volledige
diepte, bellen tussen 10u en 12u
op het nummer 03.636.37.17 F21
Ik zoek een klein barmeubel

Te koop: kinderfietsen (412
jarigen)
en
plooibare
step tel 0488.48.79.92
F24
Te koop: Oxford damesfiets
en retro herenfiets p.o.v.t.k.
tel
0495.12.50.68
F25
Te koop: damesfiets merk Frejus 6 vit, nieuwstaat Derailleur
60 euro tel 03.322.20.59 F26
Te huur: staanplaats voor 2 Oldtimers, 75 euro/mnd, Jozef Cogelslei
26 Schoten, tel 03.646.12.35 F27
Verloren handtas: zwart met roze
portemonnee, er zat geen geld
of sleutels in, verloren rond eind
januari, in Schoten , terug tegen
beloning tel 0497.875.912 F28
Dame zoekt alleenstaand iemand om gezelschap te houden
op vr/za-zo mits kleine vergoeding, goede ref. tel 03.454.14.62
of
0470.27.96.42
Z62
Ik
zoek
werk
voor
in
de
tuin,
onderhoud
tel
0465.71.30.86 (particulier) Z63

Brecht – Herinrichting centrum
moet dorpskern doen heropleven
Als het van het huidige bestuur afhangt, zal de dorpskern volledig hertekend
worden. De handelaars en horeca clusteren langs de Biest en de Gemeenteplaats
moet het centrum nieuw leven inblazen. Hiervoor wordt het RUP Brecht-centrum
aangepast door RUP Lange Pad. Hoop is dat dit binnen een jaar definitief is en de
eerste stappen worden gezet.

PAASVAKANTIE
EDITIE

Eerder was al bekend geraakt dat het huidige Gemeenschapscentrum Jan
vander Noot getransformeerd wordt tot gemeentehuis en het gemeentepark tot
een multifunctionele parkcampus. Dit sluit naadloos aan op het binnengebied
Lange Pad waar een woonontwikkeling komt. “Daarvoor wordt het RUP Lange
Pad opgemaakt. De ontwikkeling van het binnengebied zal in fasen gebeuren.
Eigenaars van woningen werken vrijwillig mee om hun eigendom te verkopen of
gaan er zelf mee ontwikkelen. Nieuw is dat de bewoners daar een ondergrondse
parking krijgen zodat er bovengronds meer ruimte vrij komt”, licht schepen van
Ruimtelijke Ordening Eline Peeters (N-VA) toe.
“Die parking zal via de Biest en de Gasthuisstraat ontsloten worden. Opzet is
om in die straten meer ruimte voor fietsers en voetgangers te creëren, via de
herinrichting van de doortocht Brecht-centrum. De fietssuggestiestroken willen
we vervangen door een vrijliggend fietspad. Vooral in de bocht hier aan de kerk
is het gevaarlijk. Daar is al een dodelijk ongeval gebeurd. Om ruimte te creëren
moet op termijn de voorgevellijn van de huizen naar achteren verschuiven. Dit

6 APRIL
29 MAART

Alle
schilderwerken
binnen
en buiten door Poolse mannen, tel 0496.63.79.78 of
0496.08.41.68 (particulier) Z50
Gezocht werk: poetsen en strijken, tel 0465.18.18.40
Z52
Professionele strijkster met 15 jr
erv., zeer flex. uren om zelf strijk
of te halen/brengen, regio Schoten, 1 dienstencheque per uur tel
0487.400.403 (particulier) Z53

Tuinman met ervaring: tuin onderhouden snoeien, en verticuteren, gras, zaaien en vellen van bomen, uitfrezen tel
0494.61.52.45 (particulier) Z54
Te huur: dakapp. centrum Schil-

de, 2 slpk, 2 badk, bergpl, kkn
met alle toestellen, living, carport
auto, gr terras 35m2, kl gebouw,
1350 euro/mnd, alle kosten inbegrepen, tel 03.324.76.68 Z44
Gevraagd tuinman met ervaring: 1 dag in de week, gevarieerd werk tel 03.658.35.25 Z45
Te koop: scootmobiel met nieuwe batterijen 750 euro, tel
voor info 0470.82.57.47
Z51
Goedkoop
vellen
bomen
+
afvoer
0487.715.534 (particulier)

van
tel
F1

Te koop wegens verhuis: grasmaaier Stiga op batterij (2018),
perfecte staat tel 0494.472.727 F2
Goedkoop leegruimen van tuinen,
planten, stronken, bomen, hagen
tel 0487.715.534 (particulier) F3

zal systematisch gebeuren, bij nieuwbouw. We kunnen daar natuurlijk niet op
wachten om een veiliger verkeerssituatie te realiseren in de dorpskern en dus
zal de bovengrondse parkeerruimte hiervoor in aanmerking komen. We moeten
ertoe komen dat enkel bezoekers en shoppers nog bovengronds parkeren daar.”
Sinds de opening van de ringweg in maart 2017 en de overdracht door het
Agentschap Wegen en Verkeer in 2018 van de Gasthuisstraat en stuk Biest aan
de gemeente, is deze dorpsas veel minder druk en dus al veiliger. Een must,
want de zorgcampus met woonzorgcentrum Sint-Maria zijn daar gevestigd.
Bedoeling is verder ook dat de detailhandel meer geclusterd wordt op de Biest en
de Gemeenteplaats. “Dit moet het centrum aantrekkelijker maken voor nieuwe
handelaars en horeca. Winkels en gezellige terrassen moeten voor meer leven
in de brouwerij zorgen en duidelijker gelinkt worden aan de parkcampus. Het
Gemeentepark ligt nu nog teveel ingekapseld en is van buitenaf weinig zichtbaar.
Bedoeling is om meer doorsteken naar het park te realiseren, via de Gasthuisstraat
om een directe link te creëren met de zorgcampus, maar ook via de Biest en de
Gemeenteplaats. Dat zal onder meer kunnen waar nu het postkantoor is gevestigd.
Dat gaat op termijn verdwijnen, want zit mee in de ontwikkeling Lange Pad. We
onderzoeken ook of bij de realisatie van de parkcampus de Mudaeusstraat kan
worden geknipt, wat het meteen ook tot een veilige, trage toegangsweg kan
promoveren. Hoe leuk zou het niet zijn om na een vergadering of activiteit op de
parkcampus nog na te kaarten op café op de Gemeenteplaats? De opmaak van
het RUP Lange Pad en de daaraan verbonden herinrichting van de doortocht biedt
ons nu deze grote opportuniteit”, benadrukt de schepen.

Marie Cassiers naar de liveshows
van The Voice van Vlaanderen
Niels Destadtsbader is fan van Marie Cassiers, weten we sinds hij haar talent net op
tijd herkende tijdens de blind audition van The Voice. Bode Van Schoten ontdekte
Marie (19) tien jaar geleden al toen ze als kind aan de zijde van haar papa Dirk, broers
Thomas en Pieter en nonkel Jo Cassiers een heus live concert gaf, waarover ver buiten
de muzikale Schotense familie nu nog gesproken wordt.
Marie Cassiers bracht tijdens haar auditie een meer dan geslaagde vertolking van
‘Crazy’, de grote hit van Gnarls Barkley. Koen Wauters, Tourist LeMC en Natalia zullen het
zich nog beklagen dat ze zich niet omdraaiden wanneer de bekende talentenwedstrijd
van VTM zijn verdere verloop zal krijgen. Dat Marie Cassiers mooi en intelligent is,
weten we sinds ons interview met de toen nog Vita- et Pax-leerling van enkele jaren
geleden. Maar ze kan dus ook aardig zingen en blijft overeind op een groot podium,
zelfs onder de druk van één miljoen televisiekijkers.
Voor Marie leek meedoen aan The Voice van Vlaanderen een evidentie. Haar papa
Dirk en broer Thomas schitterden in de allereerste editie. Dat is inmiddels negen jaar
geleden. Dirk raakte tot in de derde liveshow. “Ik weet nog dat ik in een grote zaal zat
en vanuit het publiek de liveshow mocht meemaken. Ik was trots op mijn papa”, zegt
ze. “Uiteraard moedigde dit me aan om later mijn kans te wagen. Als jong meisje wou
ik al in hun voetsporen treden. Ik heb de afgelopen jaren aan heel wat talentenjachten
deelgenomen.

Notarissen Luc DE FERM en
Annekatrien VAN OOSTVELDT
Ringlaan 15
2170 Antwerpen - Merksem
Tel. 03 645 40 44
www.notarismerksem.be

UIT DE HAND TE KOOP
MERKSEM: Akkerbouwstraat 59 - gerenoveerde rijwoning ; glvl : gang,
WC, woonkamer, eetkamer, keuken, terras, tuin - 1ste V : 3 slaapkamers,
badkamer + WC - 2de V : 2 slaapkamers , douchekamer + WC
MERKSEM: Rietschoorvelden 285 - appartement 2de V : Inkomhal,
ruime living met airco en zonnewering, keuken met toestellen, aparte WC,
grote slaapkamer met airco, terras en rolluiken, kleine slaapkamer met
rolluiken, vernieuwde badkamer met regendouche en sierradiator, nieuwe
verwarmingsketel - inpandige garage met elektrische poort en wasplaats.

Zie onze beschikbare woningen op :
http://www.notarisdeferm.be
50/60 diam. Gsm 0479.33.27.20
of
0476.05.11.31
Z20
Ik ben op zoek naar ondernemende mensen, die van thuis uit
een eigen business in de sport
en gezondheid sector willen opstarten. Zonder enig risico! Voor
meer info 0486.798.782
Z13
Te Huur woning Kalmthout
3slpk + berg. tuin terras info
na 19 uur 0478.377.802 Z15

Een poos geleden richtte Marie met haar twee oudere broers al de groep Fäm
op. “Op het einde van mijn middelbare school hebben we opgetreden tijdens een
benefietconcert. En de laatste tijd zingen we online. Mijn broer Thomas zingt niet meer
zo veel als vroeger. Destijds had hij een groepje waarmee hij optrad op trouwfeesten.
Maar dat ligt allemaal stil omdat hij vooral met zijn productiehuis Landvogel bezig is.
Mijn papa zingt ondertussen acht jaar bij de Grungblavers in Antwerpen.”

Problemen met Frans of Engels in het middelbaar of hoger onderwijs? Leerstof opfrissen? Bekwame leraar helpt.
Ook advies dyslectische leerlingen, tel 0475.79.65.12 Z19
Te koop: Taxus haagplanten, 1 meter tot 2 meter Taxus bollen 40/50
diam. Of 40/60 diam., Prunus
Lustanica haagplanten 100/120K
5 euro, Ilex Crenata bollen

Te koop gevraagd: 2de h. aanhangwagen, mag werk aan zijn. Geen
geremde tel 0492.263.118 Z25
Te huur: appartement Schoten A. Wolfsstrat 26, 2de v, lift,
3 slpk, vrij vanaf 1 mei, huurprijs: 700 euro/mnd + 100 euro
kosten tel 0476.53.68.69 Z28

TE HUUR APPARTEMENT
1ste verd. groot terras
1 slpk - ‘s-Gravenwezel

0493 42 80 79
Snoeien en vellen van bomen
met hoogtewerker
+ stronken frezen
www.bomen-patrickgeerts.be

0495 22 38 63

Marie is studente international business management aan de Arteveldehogeschool
in Gent. Is muziek dan toch veeleer een plan b? “Ik speel met het idee om als ik
afgestudeerd ben, toch nog een muzikale richting te volgen”, zegt ze. “Ik heb echt wel
ambities in die richting. Maar ik blijf liever realistisch.”
Vele Schotenaren zullen de prestaties van Marie Cassiers tijdens de komende liveshows
alleszins met veel aandacht volgen en supporteren.

Klok stuk?
Alle merken GRATIS
afgehaald en
teruggebracht

03 652 17 77

Karweiwerken allerlei: goten,
Velux, tuinhuizen en carports op
maat, schouwen en schouwroosters, isoleren van daken en zoldervloeren, vliegenramen, ...
Kortom: klusjes waar de grote ﬁrma’s niet om staan te springen!!
Voor een vrijblijvende offerte:
info@koenvangompel.be of
0493/14.14.73, www.koenvangompel.be

ALLE DAKWERKEN

Pannen, leien, roofing. Kleine en grote herstellingen,
volledig nieuw dak. Schouwen repareren, rooster
plaatsen tegen vogels.
Bij de goedkoopste van de streek.
0491 75 83 99 - 0495 92 46 50

Notarissen Tristan SEBRECHTS
& Inès QUIRYNEN
Churchilllaan 122 - 2900 Schoten
Tel.: 03 658 44 33
info@sqnot.be - www.sqnot.be

ONLINE VERKOOP VIA

VRIJSTAANDE ÉÉNGEZINSWONING MET TUIN
te 2980 Zoersel, Kwikaard 109

GEMEENTE ZOERSEL, derde afdeling, tweede afdeling

Een woonhuis op en met grond en aanhorigheden, staande en gelegen te 2980
Zoersel, Kwikaard 109, gekadastreerd sectie I, thans ten kadaster gekend
onder nummer 0277YP0000, met een oppervlakte van zeshonderd vijfendertig
vierkante meter (635,00 m²). Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: duizend
driehonderd vijfenzeventig euro (€ 1.375,00).
BIDDIT – code 194287

Indeling: inkomruimte met trap, apart toilet, twee (slaap)kamers, bergruimte,

badkamer op het gelijkvloers, en twee kamers op de eerste verdieping,
losstaande dubbele garage achteraan in de tuin.

Genot: vrij
Stedenbouw: Vg 05/10/1987 “bouwen woning” + 22/08/1988 “bouwen dubbele
garage”, Woongebied, Verkavelingsvergunning dd. 25/06/1976, bouwmisdrijf: plaatsen
rieten matten met rechterbuur over lengte van 13m. Garage werd gebouw op 0,50 m
van de achterperceelsgrens, siermuurtje van 1,45m lang en 2m hoog vooraan rechts
aan garage aangebouwd
EPC: dd. 04/01/2021 – code 20210104-0002355775-RES-1 - score 1508 kWh/m².jaar
Bodemattest: dd. 04/11/2020 geen risicogrond
PV elektrische keuring: dd. 14/01/2021 vzw ACEG – voldoet niet (herkeuring binnen 12
maanden, zijnde uiterlijk 14/01/2022)
Stookolietank: geen
Bijzondere voorwaarden: geen
INSTELPRIJS: € 250.000,00
BEZICHTIGINGEN
Ter plaatse, zonder afspraak: elke zaterdag van 14-16u, vanaf zat.13/03
t.e.m. zat.10/04

AANVANG-SLUITING BIEDINGEN:
woensdag 07 april 2021 – donderdag 15 april 2021, telkens om 10.00 uur

Slager op rust Jos (86) trapt op zes
jaar helemaal rond de aarde
Mathieu Van der Poel was niet te stuiten op de grindwegen van Toscane.
Jos Lambrechts hield het dit weekend bij ritten aan 25 km per uur door de
Voorkempen. Maar als je weet dat de oud-slager 86 jaar oud is en sinds de
aankoop van zijn huidige tweewieler zes jaar geleden al ruim 43.000 km trapte,
dwingt zijn prestatie haast evenveel ontzag af als die van de Nederlandse
kampioen uit ’s-Gravenwezel.
Jos groeide op in Minderhout bij Hoogstraten. Maar de Schotenaren kennen hem
en zijn vrouw Simonne van fijnkostslagerij Lambrechts aan de Paalstraat, die het
koppel uitbaatte van 1960 tot 1993. “Op m’n tien jaar ben ik eens op m’n fietsje
met mijn vader van Minderhout helemaal naar Tervuren gefietst, waar mijn mama
vandaan kwam. Ik verteerde dit rit van wel 75 km vrij goed, maar toch zou ik later
in mijn jeugd of volwassenen leven haast nooit meer fietsen”, vertelt Jos.
Drie maanden na de sluiting van de slagerij kocht Jos dan toch een fiets en reed
hij voor het eerst terug 40 km. Je gaat stijf zijn, had zijn Simonne gewaarschuwd.
“Maar dat viel goed mee”, lacht Jos. “Ik had de smaak weer te pakken. De grote
doorbraak kwam met mijn deelname in 1999 aan de twintigdaagse tocht naar
Santiago de Compostella (2400 km) gereden met twintig anderen gelovigen van
Sint-Jozef Bloemendaal om het vijftigjarig bestaan de parochie te vieren. De reis
van m’n leven.”
Jos hield aan de trip heel wat vrienden over, onder meer Eddy Roegiers (65), de
gepensioneerde lector aan de Karel de Grote Hogeschool met wie hij sindsdien
wekelijks samen een rit maakt. “Maar ik ben lang niet zo fanatiek als Jos”, zegt
de nochtans jongere Eddy, die ook vol lof is over het edelmoedig karakter van zijn
‘kopman’.
Jos begint het
seizoen
met
ritten rond 40
km en bouwt
rustig op naar het
dubbele van die
afstand. “Ik kom
zelden
buiten
de
provincie
Antwerpen, maar
dat is niet erg.
Hier zijn zoveel
mooie
routes.
Het liefst rijd ik
over
landelijk
wegen. Dat komt
wellicht omdat
ik zelf een echte
Kempenzoon ben.
Ook al ken ik alle
mooie
routes
intussen als mijn
broekzak, toch
kan ik nog genieten van elke kilometer. Meeste aangedane plek is zonder twijfel
de Kapel Onze Lieve Vrouw van den Akker in Minderhout, mijn heimat. Daar heb
ik al veel weesgegroetjes gedaan. Meestal bezoek ik dan ook de graven van mijn
beide ouders, die op het nabijgelegen kerkhof liggen.”
“Mijn geheim? Geregeld een goede biefstuk eten, nu en dan een pan met spek en
veel fruit met elke avond net voor het slapengaan een appel. Ik ben het levende
bewijs dat je als vleeseter ook nog lang en gezond kan leven. Energierepen of
gelletjes neem ik nooit mee. Wel altijd zo’n mini-blikje Coca-Cola om onderweg
op te drinken. Een trappist achteraf dronk ik vroeg wel eens, maar die gewoonte
heb ik afgeleerd.”

Simikos schenkt stockoverschot
aan goede doelen

Notarissen Tristan SEBRECHTS
& Inès QUIRYNEN
Churchilllaan 122 - 2900 Schoten
Tel.: 03 658 44 33
info@sqnot.be - www.sqnot.be

De voortijdige stopzetting van het seizoen 2019-20 zorgde bij VK Simikos uit
Schoten voor een financiële aderlating daar een aantal renderende activiteiten
(scholentornooi, eindeseizoensvieringen, …) niet konden doorgaan. Het was
dus uitkijken naar het seizoen 2020-21. De voorbereidende tornooien moesten
evenwel geannuleerd worden, terwijl de competitie kon aanvatten, zij het onder
strikte voorwaarden. Zo mocht de kantine slechts in beperkte mate benut worden,
wat uiteraard zijn weerslag had op de inkomsten. Toen in oktober beslist werd
om het amateurvoetbal “tijdelijk” stop te zetten, stond een redelijke stock aan
kantineproducten op verbruikers te wachten. Daar er perspectief geboden werd
om in januari terug op te starten, werd nog geen actie ondernomen. Nadat dat
perspectief enkele malen was bijgesteld, om nadien het lopende seizoen definiet
af te blazen, werd een inventaris opgemaakt.
Omdat een verkoop onder de leden op te veel praktische en organisatorische
problemen stuitte, werd beslist om, net als bij de eerste lockdown, een aantal
producten, waarvan de vervaldatum stilaan in zicht kwam, aan ‘De Vier Notelaars’
en sociale kruidenier ‘Appel en ei’ te schenken. Met eerstgenoemde heeft Simikos,
via ex-voorzitter Jan De Veuster, overigens een goede band. Op de jaarlijkse
mosselavond tekent een ruime delegatie telkens present.

ONLINE VERKOOP VIA

GEMEENTE SCHOTEN, derde afdeling
code 194691 op www.biddit.be

Een woonhuis op en met grond en aanhorigheden gelegen
Arthur Verhoevenlaan 38, kadastraal gekend sectie C,
nummers 0362Y8 P0000 en 0362Z8 P0000, 574 m².
Kadastraal inkomen: € 1.187.
Indeling: inkomhal met trap, inpandige garage, leefruimte, keuken,
wasplaats, 3 slaapkamers, 1 badkamer
Genot: vrij van gebruik – sleutels worden overhandigd na betaling van
prijs en kosten

De heersende pandemie zorgt dus, zoals bij zo veel organisaties, voor een serieus
gat in de clubkas. Gelukkig verzachtten enkele subsidies de pijn, maar ook vanuit
het bestuur werd actie ondernomen. De lopende vaste kosten blijven immers
doorlopen. De jaarlijkse wafelverkoop werd toch georganiseerd. Deur-aan-deurverkoop was natuurlijk uitgesloten, maar alles was online te bestellen. Ook de
afhaling werd op een veilige manier geregeld. Dit leverde toch een mooi resultaat
op van meer dan 1300 stuks. Zelfs ATV kwam hiervan akte nemen.
Ook bleef de club de afgelopen maanden, uiteraard coronaproof, alles in het
werk stellen om de (jeugd-) leden zoveel mogelijk voetbalgenot te gunnen. Dit
vergde van de verantwoordelijken flexibele inspanningen om de voortdurende
veranderingen naar de letter uit te voeren.
Ook nu weer kijkt de club dus hoopvol vooruit naar het seizoen 2021-22, dat
hopelijk onder een beter gesternte kan aanvatten.

Garagepoorten
domeinpoorten
zonwering rolluiken
automatisaties
alle herstellingen
en onderhoud

HONDENVAKANTIE?
beperkte opvang
niet in kennels
ook hondenkapsalon
zeer professioneel
jaren ervaring

info@poortencentrale.be

T. 0474 71 53 97

03/658 14 80

Stedenbouw: vergunning 01/10/1959 voor bouwen van woning met
garage + vergunning 09/09/1964 voor bouwen garage – gelegen
in woongebied – geen bouwmisdrijf – geen verkaveling – woning is
opgenomen in leegstandsregister (voorkooprecht leegstand is van
toepassing – aanbieding na afsluiting biedingen en begunstigden
hebben dan 1 werkdag de tijd om het al dan niet uit te oefenen)
Bodem: geen risicogrond
EPC: 764 kWh/m² jaar (attest d.d. 17/02/2021)
Elektrische installatie: elektriciteit is niet conform – te herstellen/
renoveren binnen 18 maanden na aankoop (keuringsattest d.d.
15/02/2021)
Stookolietank: geen
Bijzondere voorwaarden: geen
INSTELPRIJS: € 250.000,00
AANVANG-SLUITING BIEDINGEN:
Maandag 12 april 2021 – dinsdag 20 april 2021, telkens om 14.00 uur

AKTE TOEWIJS:
Donderdag 22 april 2021 om 17.00 uur

0475.34.21.18 (particulier) Z225

Te huur: Nieuwpoort Bad studio, alle comfort, gr zonnig
terras, garage, 45 euro/dag,
all-in tel 0498.800.348 Z220
Verzamelaar
munten en

koopt
oude
bankbiljetten tel

Te koop gevraagd: schilderijen,
spullen van zolder, curiosa, varia, enz.. tel 03.663.65.70 Z116
Schrijnwerker met fijne afwerking maakt ing.kasten, specialiteit dressing, maatwerk, allerlei
houtwerk, gratis prijsofferte tel
0470,600,182 (particulier) Z119

Bruynseels-Vochten NV is een stabiel familiebedrijf dat reeds meer dan
30 jaar buitenschrijnwerk in aluminium en PVC fabriceert en plaatst voor
zowel de particuliere als professionele markt.
Wegens onze continue expansie zoeken wij voor
Laat u inspireren tijdens onze
onmiddellijke indiensttreding:

VERANDA DAGEN

PLAATSERS
PLAATSERS BUITENSCHRIJNWERK EN VERANDA’S

za. 21 & zo. 22 oktober

• Je plaatst ramen, deuren of veranders in zowel PVC als aluminium
• op
Je plaatst
ramen, deuren
of veranda’s in zowel PVC als aluminium op
onze particuliere
werven.
onze
particuliere
werven
• Je
hebt
bij voorkeur
ervaring als plaatser van buitenschrijnwerk.
telkens van 10u
- 17u
Jekan
hebtzelfstandig
bij voorkeur
ervaring
als plaatser
van buitenschrijnwerk.
•• Je
werken
echter
zijn gemotiveerde
starters
ook
welkom.
Speciale
voo
Jebent
kan zelfstandig
werken echter
zijnengemotiveerde
starters
ookden
welkom
•• Je
een klantvriendelijk
persoon
houdt van proper
enrwaar
• nauwkeurig
Je bent een werk.
klantvriendelijk
en houdt van dat
proper
enmeer dan
Bruynseels-Vochten
NV is eenpersoon
stabiel familiebedrijf
reeds
• 30
Je
werkt
professioneel
enincommuniceert
jaar
buitenschrijnwerk
aluminium envlot.
PVC fabriceert en plaatst voor
nauwkeurig
werk.
zowel de particuliere
als professionele
markt.
• Je werkt professioneel
en communiceert
vlot
• Je word ingeschreven volgens het regime van de bouw
Wegens onze continue expansie zoeken wij voor
Laat u inspireren tijdens onze
onmiddellijke indiensttreding:
• Je stelt raamstaten en detailtekeningen op uit architectuurplannen en
onze offerte.
• PRODUCTIEMEDEWERKER
Je bestelt de nodige materialen voor deATELIER
uitvoering van het project.
PLAATSERS
• Binnen deze functie werk je in teamverband met ervaren collega’s.
• Je rapporteert aan het diensthoofd of zijn assistent.
plaatstingeschakeld
ramen, deuren
in zowel van
PVC onze
als aluminium
• Je wordt
in of
deveranders
montageafdeling
eigen
op onze particuliereinwerven.
productievestiging
Kalmthout.
Aanbod
• Je
Je werkt
hebt bij
voorkeur
ervaring
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van
hier
meecontract
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de assemblage
van
hetbuitenschrijnwerk.
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••• Onmiddellijk
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stabiel
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telkens van 10u
- 17u
Je kan zelfstandig
werken echter
starters
ook
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buitenschrijnwerk
•• Aantrekkelijk
loon aangevuld
met extralegale
voordelen.
Speciale voo
den
Je
bent
een
klantvriendelijk
persoon
en
houdt
van
proper
enrwaar
• Afhankelijk van je capaciteiten word je een taak binnen
deze
productie
nauwkeurig werk.
Nieuwbouw & renovatie - 10 jaar waarborg
toevertrouwd.
constructie en plaatsing
• Je werkt professioneel
en communiceert
Graag ontvangen
wij uw CV envlot.
sollicitatiebriefKwaliteitsgarantie,
op
• Je kan zelfstandig werken echter zijn gemotiveerde starters
Maatwerk alle ook
veranda’swelkom
zowel modern als klassiek
m.vochten@bruvo.be of u kan ons steeds contacteren
03/666.57.86
Van A totop
Z geregeld:
ontwerp, fundering tot bezetting en verwarming
• On the job opleiding door onze ervaren techniekers
voor verdere vragen of aanbiedingen.
MEDEWERKER
RAAMAFDELING
• TECHNISCH
Je werkt professioneel
en communiceert vlot

TECHNISCH MEDEWERKER RAAMAFDELING

VERANDA DAGEN
za. 21 & zo. 22 oktober

RAMEN • DEUREN & VERANDA’S

• Je stelt raamstaten en detailtekeningen
op uit architectuurplannen en
in ALUMINIUM & PVC
Aanbod
onze offerte.
de nodige
materialen
voor de
van waar
het project.
• Je bestelt
komt terecht
in een
familiebedrijf
opuitvoering
mensenmaat
de
• werknemer
Binnen dezeen
functie
werk je ingroepssfeer
teamverband
met ervaren
collega’s.
een positieve
centraal
staat en
u geen
• nummer
Je rapporteert
aan het
bent maar
eendiensthoofd
teamlid. of zijn assistent.

• Een aantrekkelijk salarispakket aangevuld met maaltijdcheques
•Aanbod
Wij bieden je doorgroeimogelijkheden naar competentie
• Onmiddellijk vast contract binnen een stabiel bouwbedrijf!
• Aantrekkelijk loon aangevuld met extralegale voordelen.

0493.61.99.33 (particulier) Z194

Gevraagd

& renovatie - 10 jaar
waarborg
Brasschaatsteenweg 292 • 2920 Kalmthout • T 03-666 57 Nieuwbouw
86 • E info@bruvo.be
• www.bruvo.be

constructie en plaatsing
Graag ontvangen wij uw CV en sollicitatiebriefKwaliteitsgarantie,
op
Maatwerk alle veranda’s zowel modern als klassiek
m.vochten@bruvo.be of u kan ons steeds contacteren
03/666.57.86
Van A totop
Z geregeld:
ontwerp, fundering tot bezetting en verwarming
voor verdere vragen of aanbiedingen.
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RAMEN • DEUREN & VERANDA’S
in ALUMINIUM & PVC
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Gezocht
BROODBAKKER
3 dagen dagwerk - 1 dag nachtwerk - weekend vrij

BANKETBAKKER
dagwerk - vrijdag en zondag vrij

tel. 03 353 66 91

8/10/17 17:18

Ervaring vereist
Nl-talig heel belangrijk
Ochtenduren
Vervoer: auto
DE VOGELENZANG
Solliciteren op nummer
0473 13 82 94
tussen 13.00-17.00u

Bijles wiskunde, Fysica, alle
niveaus, jaren ervaring, aan
huis, tel 0474.97.64.66 Z36
De Poolse schilder biedt
zijn
diensten
aan
voor
binnen-en
buitenwerk,
tel

Schilderwerken
binnen
en
buiten
met
referenties,
tel
0486.76.68.47
Z11
Dame zoekt werk: strijken,
poetsen,
babysitten
tel
0465.75.44.71
Z27
Medisch pedicure en manicure
Elena aan huis, gezichtsontharing
ook mogelijk in combinatie met
pedicure of manicure, gsm
0491.40.48.87 (particulier) Z37
Ik doe uw strijk, gratis ophalen
en terugbrengen in Schilde tel
0493.32.99.21 (particulier) Z28
Restauratie
reinigen
van
schilderen op doek of paneel,
vergulden
en
herstellen
van de omlijsting en andere
kunstwerken, tel 03.658.71.20 of
0474.59.02.62 (particulier) Z29
Aanleg van graszoden, inzaaien,
alle snoeiwerken, verticuteren,
vellen van bomen, frezen van
stroken,
aanplantingen
tel
0498.144.085 (particulier) Z30

zoekt wegens voortdurende expansie :

ERVAREN PLAATSERS of PLAATSERSPLOEG
voor plaatsen van ramen en veranda’s.
• Zelfstandig kunnen werken met oog voor details is noodzakelijk.
• Rijbewijs B of BE noodzakelijk.
• Bijkomende opleiding en specialisatie in het bedrijf mogelijk.
• Goede verloning voor bekwame vakmensen in een jong en dynamisch team.
• Aangename werksfeer in een groeiend bedrijf.

Meer info op onze website :
www.adrconstruct.be • dir@adrconstruct.be • tel 03/320.80.80

Jonge vrouw opzoek naar werk:
schoonmaken en strijken tel
0466.248.476 (particulier) Z32

Ik koop alles van Nintendo,
Sega, Playstation. Ook oud
speelgoed,
(oude)
strips,
verzamelobjecten
allerhande,
curiosa, memorabilia, enz...
Kortom, hebt u iets leuk in de
aanbieding, geef me een seintje:
0487.365.100 (particulier) Z46

Alle snoeiwerken: aanleg van
rolgazon & gazon, vellen van
bomen, frezen van stronken,
verticuteren, aanplantingen, tel
0498.144.085 (particulier) Z34

Ik
zoek
werk:
alle
tuinonderhoud,
kleine
reparaties, kan helpen met alle
landbouwactiviteiten, enz.. tel
0465.74.05.91 (particulier) Z47

Alle schilderwerken: binnen
en
buiten,
vakmanschap,
renovatiewerk,
behangen,
gyproc, tegels, pleisterwerk,
vloeren, badkamer, sanitair tel
0488.25.06.82 (particulier) Z35

Opruimen
inboedels
met
gratis taxatie en service voor
uw
waardevolle
spullen,
van kelder tot zolder en van
garage tot tuinhuis, voor
een gratis offerte bellen op
0474.325.213 (particulier) Z48

Renoveren
van
verlichting:
opnieuw
bekabelen
van
luchters en staande lampen,
vervangen
stekkers
en
schakelaars,
installatie
snoerdimmer enz … gsm
0475.79.65.12 (particulier) Z36

Poolse
mannen
doen
renovatiewerken:
bezetting,
gyproc,
betegelen,
parket,
schilderen,
afbraakwerk,
Nederlandstalig, gratis offerte,
referenties, tel 0496.63.79.78 of
0496.08.41.68 (particulier) Z49

SOMAD FOODBAR
is op zoek naar een

ENTHOUSIASTE
ZAALMEDEWERKER
Flexi/extra/student
Werk je graag in de
horeca
en heb je interesse?
Stuur dan je CV naar
hello@somad-foodbar.be

GOED NIEUWS voor
GEPENSIONEERDEN
en ZELFSTANDIGEN:
U kunt bij ons aan de slag
in de bouw als stielman,
helper ...
Er is tevens een wettelijke
in ordestelling. Uren en
dagen naar keuze.
Bel ons op 0486 39 34 68
of mail naar
info@ba-dreno.be

Gezocht
WINKELBEDIENDE voor slagerij

Full time betrekking
Woensdag, zon-en feestdagen vrij
Slagerij De Deken Brasschaat 0477 46 99 72

Overwinteren in Spanje nabij
Murcia, 800m van de zee, alles
aanwezig vanaf 200 euro/week
of 500 euro/mnd (el+wa+tv+int
inbegr) tel 0479.45.49.42 of mail
roxane.peeters@telenet.be Z38
Te huur: garage Schoten centr.
Cordulaplein, ondergronds 70
euro/mnd tel 03.658.10.88 Z39

PASEN 4 APRIL
3 LIVESTREAM EUCHARISTIEVIERINGEN
VANUIT DE SINT CORDULAKERK IN SCHOTEN
PALMZONDAG 28 maart

09.30u. Eucharistieviering
met palmwijding

WITTE DONDERDAG 1 april
19.00u. Eucharistieviering
Het laatste avondmaal

PASEN ZONDAG 4 april

09.30u. Eucharistieviering
Feest van de Verrijzenis
met wijding van het Licht en het Water
Zeer eenvoudig te vinden; u mag het nu al eens proberen
Ga naar Google
Vervolgens tik in ’ www.federatieschoten.be
Vervolgens kom je op: GA RECHTSTREEKS NAAR DE ONLINE
>EUCHARISTIEVIERINGEN<
Je hebt dan de keuze tussen: Palmzondag, Witte donderdag,
Pasen. Je bent dan waar je wil zijn.

WOUTERS KATHARINA

Advocaat
Erkend bemiddelaar in
familiezaken

Kasteeldreef 36
2900 Schoten
T. 03 658 37 43
Gsm: 0477 33 59 01

kathy.wouters@advocaatwouters.be

Te huur: Durbuy huis 8p, 4 slpk,
2 badk, tuin bbq, garage, rust,
stilte, www.fijnverlof.be
Z40
Gevraagd: gepensioneerde tuinman, tel na 20u 0496.12.56.43 Z42
Te
300
lift,
10u
mnd

huur:
Bisschoppenhofl
Deurne, 3de verd, geen
vrij te zien zondag van
tot 12u, 550+40 euro/
tel 03.658.04.55
Z43

GEBED AAN HET HEILIG HART
Dat het Heilig Hart van Jezus aanbeden, gezegend en geheiligd wordt
door heel de wereld in de eeuwen der
eeuwen, amen.
Zeg dit gebed 6x per dag gedurende 9
dagen en uw gebeden zullen verhoord
worden, zelfs indien dit onmogelijk
lijkt. Vergeet niet het H. Hart te bedanken met de beloften dit bericht te
publiceren voor de bekomen gunst.
L.O.W.

Sint-Job – Vrijwilligers Natuurpunt
winnen Groene Duim van kleine
broer Groenrand aan Antitankgracht
Natuurvereniging Groenrand heeft een Groene Duim uitgereikt aan ‘grote
broer’ Natuurpunt voor hun inspanningen om van de Antitankgracht een
landschapspark te maken. John Maes van Schijnbeemden en Johan Neegers
van Antwerpen Noord & Kempen mochten deze in ontvangst nemen.
Ter hoogte van de Antitankgracht in Sint-Job greep coördinator Dirk Weyler
de Week van de Vrijwilliger aan om de Groene Duim uit te reiken. “Wij dromen
ervan om alle natuur- en bosgebieden langs de Antitankgracht met elkaar
te verbinden tot één aaneengesloten gebied van 11.000 hectare. Om dit te
realiseren kunnen we rekenen op grote broer Natuurpunt, want een visie
zonder uitwerking brengt niet veel zoden aan de dijk. In onze regio zijn er
gelukkige honderden vrijwilligers van Natuurpunt actief. Deze Groene Duim is
symbolisch voor al deze mensen”, benadrukt Weyler. Twee van die vrijwilligers
zijn John Maes en Johan Neegers.
“Sinds 2018 hebben we langs de
Antitankgracht in Schilde alleen al
bijna 85 ha natuur- en bosgebied
kunnen kopen, 9 ha in de Schijnvallei
en 7,5 ha in het Zevenbergenbos
in Ranst. Aan de Zavelputten
is overigens in 2012 de eerste
platgereden otter gevonden”,
weet Maes. Beide heren kregen
een Duimpjesbier, een Westmalle
Trappist met voor de gelegenheid
een origineel etiket van ontwerper
Roderick die ook de figuren van Olga
de Otter heeft getekend. “Hiervoor
kregen we de toestemming van de
trappisten”, voegt Weyler er aan
toe. Olga de Otter reist sinds 6 maart
ook door Vlaanderen met een WWFexpo over de otter in België en de
Antitankgracht.

DOOIER
EASTER
EERSTE
EIERDOPJE
EIEREN
ETEN
FAMILIE
FEEST
JEZUS
KALENDER
KINDEREN

W
S
C

MILKA
CACAO
NEST
DOOIER
ONTBIJT
EASTER
PAASEI
EERSTE
PALM
EIERDOPJE PESACH
EIEREN
PUUR
I T RAPEN
T E
ETEN
FAMILIE
SMELTEN
T S SPEUREN
E I
FEEST
JEZUS
SUIKER
N E R E
KALENDER
KINDEREN

D O
T

N

D

L

VAKANTIE
MELK
VASTEN
MILKA
VERRIJZENIS
NEST
VERSIERD
ONTBIJT VERSTOPPEN
PAASEI
VIERING
PALM
ZALIG
NPESACH
D EZOEKEN
R D A
PUUR
ZONDAG
ARAPEN
K A V S A
SMELTEN
ISPEUREN
H C S E B
SUIKER

M E
RM O
O KV R H E H B B

T

R H

I

E C
KR C

L

T
OI H

T

L

O C A

E

K N

F

Z

ER U
S E

A

GS R
E

T

ON RZ RA

PA A J L

L

K

L

E

M

ZEU EOS UES

R

E

R

N

E

S

A

N

E

G

U

P

T

T

N

A

I

E

V
E

A

E

D

K

N
A

N

V

T

S

E

K

D

O

S

N

S

I

R

N

A

Z

P

N

E

N
D

M

O

E

D

T
I

I

A

E

U

EI

L

C

V

K

R

K

A

L

E

E

A

C

V

N

G

PK I I ZN AZ I R
P R O T
RR AB AE TO UU
A R S N
L N I
U R Z IN BU
S E I D
D D K K M
I O A D P
AE E L E GA L
D
S T L A I
NL E E F EE V
L
I E B G A
R E T S A
K IZ T A G IJR
G
S Y M B O
EE BS I Z T LE
M A R K T
N R U P B
OA D P R EE RI
S U P E R
NO A MK IJA N
V
O O E J P
OA K DK IE J
N
T W E I T
I E R I N
AA EK S E K I L
I O O D L
N AS U P A AV
R
U N C H F
E E L R E

O
L

L

K
A

E
I

N
NM
D
E
VA
L
EG
T
G
R
E
T
SN
P
TE
E
OJN
A
PI
D
PK
I
EAE
R
NR
B
E

UI
O
P
N
P
I
E
P
A
Z
R
FJ
E
EI
B
R
O
R
R
G
P
E
TA
V
LT
M
V
A
S
E
G
R
R
E

S
T

S
H SA K R I

Z
E IJE
I O A
E
R N
T N
S T L
A N E
I T E EB
U P T
G E I NT
A I E
E B I
E N D OK
N R U
V N T AS
S U P
D O S
O A O RE
I R N
T EW KE
P N E
A T E US
O E D
R A U
A E E EU
E E L
C N V LK
N N V
A L E

E
E

U

N
LU
E
R
A
Z
S
JT
G
I
NS
R
AE
R
NR
E
KG
V
S
MP
Z
SV
M
R
IE
E
LE
N
K

S
I

Z

N E

T G

E

E

R
EV B
Z
U
R
K L

A

T

R

J

O JIR

G

URBI ET ORBI
VAKANTIE
VASTEN
VERRIJZENIS
VERSIERD
VERSTOPPEN
VIERING
U I D
ZALIG
P I I
ZOEKEN
ZONDAG

KP A A I L T M M E K
G A G I S D
AP L I WZ P A I K A
R I D A N G
I E E A
R A A T U A L
L N A M O T
E N E A
L N I
I B I E
O DP R V S E P C
A
D D K K M E N
I EO S D E O O S
N
A E E A D A D
E R T I
LN EE FR EL L T I AE
L I E K
E TA SB A B E AR
VR E
N O P E
Y M
B O L I
DS NA
E
E IJ I S S H
M A R K T N O
ST TR S A E A K A
O D R E I E N
TL BE A F R A T N
N A K A V S T
G IJ C E
NO K
O EP N E T NB
K K
I T H N
AI S
E RS I T N E G MIJ
E E S T
I O O D L I T

W

P

E

A

E

A

L

TT BI D E
K
HE S
P

E

R

E

C A K D
E

A

S

I

A K A
E

ZA P
R

E G

MC

EI

N G

H

N

G N N N ❑VRAPEN
B R U N ❑CVAKANTIE
H F E E S T
❑ EIEREN A C V ❑NLENTE
 AAN TAFEL ❑ MAANDAG
 INKOPEN ❑ SMELTEN  PAASSTEMMING
 VERTELLING
❑ VASTEN
OENSDAG
❑ ETEN
Oplossing: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
❑ SPEUREN  PAASVAKANTIE
❑ VERRIJZENIS
DMAAL
❑ FAMILIE
❑ MELK  KAART
 APRIL
 VOLLEMAAN
❑ SUIKER
LENTE
❑VERSIERD
RAPEN
❑ VAKANTIE
❑❑APRIL
❑
EIEREN
❑
❑
BAAR
FEEST
❑
MILKA
 RAPEN
 CHOCOLAATJES
 KINDEROPTOCHT
 VOORJAAR
❑
MAANDAG
❑
SMELTEN
❑ VASTEN
❑
ASWOENSDAG
❑
ETEN
❑ SUPERMARKT
❑ VERSTOPPEN . . . . WITTE
❑ JEZUS
❑ NEST . . . . .LEUK
CH
Oplossing:
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . .RESTAURANT
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .DONDERDAG
...
 EIEREN
BESCHILDE❑
MELK
❑
SPEUREN
❑ VERRIJZENIS
❑
AVONDMAAL
❑
FAMILIE
❑ KALENDER
❑ ONTBIJT
❑ SYMBOLIEK
❑ VIERING
O

ROZIJNEN

OORSPRONG

ZACHTGEKOOKT
EI
REN
❑ TRADITIE
MILKA
SUIKER
❑ VERSIERD
❑❑BREEKBAAR
❑
❑❑ZALIG
ER
KINDEREN
❑ FEEST
PAASEI
❑
 SCHOOLVAKANTIE
 EIEREN VERSTOPPEN
❑ TWEEDE
NEST
SUPERMARKT
❑ VERSTOPPEN
❑❑BRUNCH
❑
❑ JEZUS
PALM  OP ZIJN PAASBEST
❑
❑❑ZOEKEN
R
KLOKKEN

SERVETTEN

ETEN

PAASAVOND
❑
SYMBOLIEK
❑ VIERING
❑
CACAO
❑
KALENDER
❑
ONTBIJT
E
❑ KRUISIGEN
❑ PESACH
❑ UITBLAZEN
❑ ZONDAG
PUZZELS

STILLE
ZATERDAG

PAASBLOEM
❑
TRADITIE
❑ ZALIG
❑
DOOIER
❑
KINDEREN
❑
PAASEI

GEZELLIGHEID
VAN BIJ ONS
❑ PUUR
❑ URBI ET ORBI
OPJE
❑ KUIKEN
❑
TWEEDE
❑
ZOEKEN
❑ EASTER
❑
KLOKKEN
❑
PALM
 TAFELDEKKEN
 PAASBROOD
 GOEDE VRIJDAG
❑ PESACH
❑ UITBLAZEN
❑ ZONDAG
❑ EERSTE
❑ KRUISIGEN
 PAASBRUNCH
 HAAS
❑
PUUR
❑
URBI
ET
ORBI
❑
EIERDOPJE
❑
KUIKEN
bleven letters vormen
een woord. EI  PAASFEEST
 HARDGEKOOKT

:

De overgebleven letters vormen een woord.
Oplossing:
Naam:
Adres:

DOE MEE EN WIN TAL VAN MOOIE PRIJZEN!
Mail de gevonden oplossing samen met je adresgegevens door op
wedstrijd@bodevanschoten.be met vermelding ‘PAASPUZZEL’ of per post naar
De Bode, Villerslei 50, 2900 Schoten en maak kans op een leuke prijs.

DOE MEE EN WIN TAL VAN MOOIE PRIJZEN!
Mail de gevonden oplossing samen met je adresgegevens door op
wedstrijd@bodevanschoten.be met vermelding ‘PAASPUZZEL’ of per post naar

DOKTERS

GEBIT GEBROKEN?

- Klaar terwijl u wacht
- Vakkundige herstelling met garantie
- Alle breuken + reiniging
- Afhalen en brengen mogelijk
ook ‘s avonds en weekend

MEDISCHE HULP

TIJDENS WEEKENDS EN FEESTDAGEN

SCHOTEN 0900 10 512 *
BRECHT/SINT-JOB/MALLE/ZOERSEL
03/650.52.53
SCHILDE/‘S-GRAVENWEZEL/
WIJNEGEM/OELEGEM 0900 100 05*
ELK WEEKEND

van vrijdagavond 19.00u tot maandagochtend
08.00u

Tel: 03 653 37 51
BRECHTSEBAAN 274 - 2900 SCHOTEN
Volledige voetverzorging
Aangepaste behandeling diabetes
Ingegroeide nagels
Eeltverwijdering
Nagelcorrecties

voeten &
tenen

Medische voetverzorging bij u thuis

PEDICURE

(alleen op afspraak)

Ost Dirk
Tel. 0495 48 36 75

OP OFFICIËLE FEESTDAGEN

vanaf de avond voor de feestdag 19.00u
tot de ochtend na de feestdag 08.00u

TIJDENS DE WEEK
contacteer uw huisarts
* gesprekskost 0,45 e

Uw DKV-specialist in de buurt

Joris Van Thillo

APOTHEKERS
• op de website www.apotheek.be
• via telefoon naar 0903/990 00 (€1,5/minuut)
• via de geowacht app op uw smartphone
• op de wachtafﬁche bij uw vertrouwde apotheek

0479 80 15 95
joris@dellafaille.be
Handelend voor

Markt 13 – 2900 SCHOTEN
info@dellafaille.be
www.dellafaille.be

FSMA: 012078 A-B
BTW: BE 0426.142.675
RPR Antwerpen

Pedicure - Manicure

Geboren te Antwerpen op 31 december 1933
Overleden te Schoten op 8 maart 2021

0478/911.343

info@tiptopvoeten.be

Komt aan huis

Dit melden u met diepe droefheid en dankbaarheid:
Mariette Smits
Jan Auman en Karin Marynissen
Bart Auman en Elly Kuypers
en kleinkinderen en achterkleinkinderen
Naar zijn uitdrukkelijke wens zal er geen plechtigheid zijn.
Rouwadres: Fam. Auman – Hermelijnlaan 6, 2900 Schoten
Online condoleren: www.daemsbegrafenissen.be
__________________________________________________
Begr. Daems-Schoten. Tel 03.658.45.61

Van Looy Vanessa
Braamstraat 4
2970 Schilde

03 336 31 06 - 0472 52 58 06

Tip Top Voeten

André Auman

Medische Pedicure

Aangepaste behandeling voor suikerpatiënten

Vroedvrouw aan huis
Pre- en postnatale begeleiding
24u/24 7d/7

014/24 24 14

vroedvrouwenteam@wgkantwerpen.be
www.witgelekruis.be

