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Een boek 20 jaar na
overlijden dochtertje
Yves Vandeputte en zijn vrouw Ann uit Brecht verloren 20 jaar geleden hun
dochtertje Shana op 4-jarige leeftijd aan de complicaties van kinderreuma.
Zo veel tijd later schreef Yves zijn ervaringen neer in een aangrijpend
boek, getiteld “Getekend voor het leven”. Het is geen handleiding in
rouwbegeleiding. Yves hoopt met dit boek een inspiratiebron aan te reiken
voor anderen die met verlies te maken krijgen. Door de inkijk in zijn eigen
leven wil de auteur laten zien dat er altijd een weg vooruit is ook in uiterst
moeilijke situaties.

25 jaar meisjesvoetbal in ‘s-Gravenwezel

Het idee om dit boek te schrijven ontstond 3 jaar geleden. Met de bedoeling om iets
tastbaar achter te laten, was Yves Vandeputte eerst van plan om dit alleen voor zijn
kinderen Melissa en Yannick te doen. Een boek naar aanleiding van het ingrijpende
verlies van zijn dochtertje Shana zou de tand des tijds wel doorstaan.
Het oorspronkelijke opzet van het boek werd in de zomer van 2019 evenwel doorkruist
door een opmerkelijk fietsverhaal. Als echte fietsfanaat had Yves het plan opgevat
om alleen van Spanje naar huis te fietsen over 1.600 km, als hulde aan zijn overleden
dochtertje en deels als loutering voor hemzelf. Maar omwille van de veiligheid nam hij
zijn broer mee op deze lange sponsortocht. “Cycling for the Smile of a Child” groeide
toen uit van iets kleinschalig tot een vrij omvangrijk evenement ten voordele van de
UZA Foundation en Villa Max vzw.

Een eigen boom voor 10.000ste Wijnegemnaar

Brechtse judoclub Hirano in de bloemen

“Uiteindelijk ben ik vorig jaar
in februari beginnen schrijven
aan het boek en in december
stond de laatste zin op papier.
Het was een heel intens
proces omdat je in details
gaat graven. Het boek start
met een zwarte pagina uit ons
leven, iets wat je als ouders
nooit hoopt mee te maken.
Toch wilde ik geen boek met
een zwart randje waar je na
het lezen ervan een depressie
aan overhoudt”, legt Yves
Vandeputte uit.
“Met het boek wil ik vooral laten
zien dat er een weg vooruit
is ook voor moeilijke of zelfs
hartverscheurende situaties.
De wereld kan er nadien nog
altijd mooi uitzien. Als het leuk en plezant is, weten we wel wat te doen maar als het bij
iemand uit onze omgeving moeilijk gaat door een overlijden bijvoorbeeld, dan weten
we dat niet meer. Om leed te helpen opvangen, is er meer nodig dan een boodschap
op sociale media. In die situaties hebben mensen meer echte betrokkenheid nodig.”
Om het boek tot een goed einde te brengen, nam Yves Vandeputte schrijfcoach
Christine Pannebakker onder de arm. “Getekend voor het leven” telt 176 bladzijden
en is in eigen beheer uitgegeven. Het boek is ondertussen aangemeld bij het Centraal
Boekhuis, zodat het in alle boekhandels en bibliotheken in Vlaanderen en Nederland
beschikbaar zal zijn.
Het boek is te bestellen via de website https://getekendvoorhetleven.webhero.be
aan 22 euro (exclusief verzendkosten). Per verkocht boek gaat er telkens 1 euro naar
de UZA Foundation en 1 euro naar de vzw Villa Max. Naar aanleiding van zijn boek wil
Yves Vandeputte hierover ook lezingen geven. Hij heeft hiervoor trouwens al enkele
uitnodigingen op zak.

Plannen Forumgebouwen voorgesteld

Meer informatie: Yves Vandeputte, yves200565@gmail.com, 0496 245 851.

Bouwwerken, schilderen, dakwerken, houtbewerking, renovaties, 20 jaar ervaring, perfecte
afwerking tel 0470.07.31.12 of
0468.123.645 (particulier) Z81
Te
huur:
Merksem,
studio, glv + koer Laaglandl
slaap+eetpl, douche, 1 juni
vrij tel 0475.32.76.71
Z100
Te koop: elektr vuurtjes 2.000
watt 20 euro, kruiwagen 30 euro,
opblaasbaarbed 10 euro, TL verlichting 5 euro, grasmachine 25
euro, kettingzaag 10 euro, materiaal vr tuinonderhoud 3 euro,
Schoten tel 0492.94.87.26 Z101
Prof. burg. ir op rust geeft bijles wiskunde en/of fysica in
Schoten of omgeving. Alle niveau’s secundair. Tel. voor afspraak 0488/558.797
Z89

Ontstoppingsdienst
E.C.
Alle ontstoppingen
camera inspectie
24/7 bereikbaar
0468 21 28 68

Sportraad Brecht eert
coronaproof inspanningen
judoclub Hirano
De sportraad heeft aan judoclub Hirano de titel van sportlaureaat 2020
uitgereikt. Daarmee looft het de inspanningen van de club om ondanks corona
toch trainingen te blijven geven.
Een sportgala kon dit jaar niet, maar toch hield de sportraad eraan om de
prestaties van negen sporters en drie clubs te eren. Ook judoclub Hirano
van Dirk Van Tichelt viel in de prijzen. “De club heeft erg veel inspanningen
geleverd om haar leden trainingen te blijven aanbieden”, benadrukt Jef Van
Dijck van de sportraad. “Zo werd onder meer de cafetaria omgebouwd tot
extra dojo, werd er buiten een extra tent gezet, waren er online trainingen
en tal van activiteiten zoals geocaching, trip naar Scherpenheuvel een
heuse containercup mét monkey bars”, somt hij op. De club kreeg naast een
oorkonde ook cadeaucheques ter waarde van 100 euro.
“We zijn blij dat er ook van buiten de club erkenning komt. We hebben echt

ons best gedaan om de band met de
club zo sterk mogelijk te houden. De
ouders waarderen dit wel”, reageert
voorzitter Bea Van Tichelt tevreden.
”De tent buiten was nodig om alle
bubbels training te kunnen geven,
zelfs als het sneeuwde buiten.”
Onder leiding van Bea Van
Tichelt wonnen zes judoka’s van
basisschool De Schakel ook de MOEV
Scholenkampioenschap. Ook dat
was voor de sportraad voldoende
reden om een de titel en prijs toe te kennen. De judokriebels zijn in de school
door oud-leerling Dirk Van Tichelt overgebracht. “Na de Olympische Spelen
werd Dirk op onze school gevierd en dat heeft indruk gemaakt. In elk leerjaar
zijn er wel judoka’s van Hirano. De club is dan ook achter de hoek van de
school”, weet juf Heidi.

SCHOTEN

Heraanleg Oelegemsteenweg kan
niet zonder opoffering oude eiken

€ 549 000

Bouwgrond van ca.1,1 ha tussen ‘s-Gravenwezel en
Schoten. Dit perceel heeft de bestemming voor een
OB. Dit maakt dat er een woning op vergund zou
kunnen worden tot 400m² beb. opp! Het fietspad op de
Botermelkbaan zorgt voor een uiterst goede verbinding
naar het centrum van ‘s-Gravenwezel.

Dankzij een onverwacht paasgeschenk van de Vlaamse regering, kan de
gemeente Schilde al begin volgend jaar zowel de Schoolstraat, Puttenhoflaan
als Oelegemsteenweg volledig heraanleggen. “Over een lengte van ruim twee
kilometer voorzien we alweer veilige fietspaden”, aldus de schepenen Olivier
Verhulst (Open Vld) en Peter Mendonck (N-VA). Dat daarvoor wellicht meer dan
honderd hoge Amerikaanse eiken moeten sneuvelen, botst bij bewoners op
weerstand.

Gvg, Wpg, Gmo, Gvkr, Gvv

‘S-GRAVENWEZEL

€ 2.000
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Instapklare villa op rustige locatie. Glv: hal, sanitair
en vestiaire, bureel, L-vormige living, recente keuken,
inpandige garage. VD: 4 slks, badkamer en bergzolder.
Dak, isolatie en CV werden in 2016 vernieuwd (nog niet
opgenomen in EPC).

R

“We waren wel van plan om deze belangrijke verkeersas aan te pakken, maar
niet zo snel. Maar als de Vlaamse overheid plots anderhalf miljoen euro subsidies
afzet in Schilde, kan je als gemeente alleen maar dankbaar zijn. En dus schakelen
we nu samen met partner Pidpa met plezier een versnelling hoger in het
planningsproces”, aldus Peter Mendock, schepen voor Openbare Werken.

EPC: 442 kWh/m² UC: 904218
Wpg, Vg, Gvv, Gvkr, Gmo

ZOERSEL

€ 260 000

Wat staat er precies te gebeuren? Het volledige traject in het verlengde van
de pas heraangelegde N121 (Gillès de Pelichylei-Brasschaatsebaan) vanaf de
Turnhoutsebaan tot de grens met Ranst gaat op de schop. De aansluitende
Schoolstraat, Puttenhoflaan en Oelegemsteenweg worden uitgerust met een
gescheiden rioleringsstelsel, maar ook bovengronds verandert er heel wat.
“We gaan de weginfrastructuur aanpassen zodat bv. in de Oelegemsteenweg de
onlangs verlaagde maximumsnelheid ook zal gerespecteerd worden. Nu wordt
daar nog altijd te snel gereden”, erkent schepen van Mobiliteit Oliver Verhulst
(Open Vld).

Commercieel gelegen handelspand met parkeerruimte.
Indeling: open ruimte, apart bureel, keuken, apart
toilet. Vitrine ca. 8m, elektrische vloerverwarming,
parkeerplaatsen voor het eigendom inclusief,
kelderruimte (3,36m x 4,76m), garagebox achteraan. De
winkel en garage zijn verhuurd.
EPC label: E UC: 2236965
Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv

‘S-GRAVENWEZEL

€ 625.000

Ruime woning met 5 slks, op een steenworp van
het Groot Kasteel van ‘s-Gravenwezell. GLV: hall,
vestiaire en gastentoilet, bureeltje, living, veranda, tuin
en terras, eetkeuken met overdekt terras, 1e slk, en
badkamer, dub. garage met autom. poorten. Vd: 4 slks,
douchekamer.

Die is vooral blij dat over alweer twee extra kilometer veilige fietspaden aangelegd
worden. “Mede dankzij de recente inspanningen van buurgemeente Schoten op
de Botermelkbaan, zullen fietsers straks over een afstand van liefst 12 kilometer
- vanaf het centrum van Brasschaat tot aan de grens met Oelegem - over een
boulevard beschikken om zich comfortabel te verplaatsen”, maakt Verhulst de
balans op van de voorbije drie jaar investeren.

EPC: 499 kWh/m² UC: 1792131
Vg, Wpg, Gmo, Gvkr, Gvv

DEURNE

€ 50.000

VERKOOP OP LIJFRENTE in naakte eigendom
(eigenaar blijft wonen). Boeket van €50.000.
Maandelijkse lijfrente: € 640 te betalen aan eigenaar/
bewoner, jaarlijks geïndexeerd en met maximum van 18
jaar (eigenaar is 72 jaar). 5e VD: inkomhal, gastentoilet,
living, keuken,3 slks, badk en terras.
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EPC 331 kWh/m² UC:1285205
Vg, Wg, Gmo,Gvv, Gvkr

SCHOTEN

€ 890

Duplex appartement in centrum Schoten op 2e
Vd. Indeling: hall met apart toilet, living met terras
(30m²), keuken, vaste trap naar 3e Vd met 3 slks en
badkamer. Garagestaanplaats bijhuren mogelijk! - 60€
maandelijkse kosten.
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EPC: 147 kWh/m² UC: 2233517
Wg, Vg, Gvv, Gvkr, Gmo

OELEGEM

“Ik ben ook bevoegd voor Milieu en de eerste die vindt dat bomen niet per se
ondergeschikt zijn aan nieuwe weginfrastructuur. We hebben dus meteen een
onafhankelijk boomexpert – de firma Krinkels uit Londerzeel – aangesteld. Uit
het expertiseverslag is gebleken dat de schade aan de wortels van de eiken
onvermijdelijk van die aard zou zijn, dat ze enkele jaren na de werken al zouden
omvallen of gekapt moeten worden. Een dubbelcheck onder leiding van onze eigen
milieudienst leidde tot dezelfde conclusie: beter nu kappen. De gemeenteraad zal
finaal de beslissing nemen.”

€ 389.000

Zeer ruim duplex appartement, 2e verd.: lift, inkomhal
met toilet, leefruimte met grote raampartijen naar terras,
open geïnstalleerde keuken met berging, slpk 1 met
badk. 3e verd.: nachthal, 2 slpks, 2e badk., berging.
Aankoop autostaanplaats aan € 17 000.
1/95/95/1
100/91/0/0

EPC: 178 kWh/m² UC: 2333539
Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv

Kerkstraat 7
2970 ’s-Gravenwezel
03 / 658 03 30
www.immogy.be

Verhulst wijst er op dat enkele zogenaamde ‘toekomstbomen’ zullen blijven
staan als beeldbepalende relicten. “Jonge bomen gaan we elders in Schilde zelfs
heraanplanten en we zorgen sowieso voor evenveel nieuwe bomen in de plaats
van de gekapte eiken. Geen twijgjes zoals op de Turnhoutsebaan richting Zoersel,
maar flink uit de kluiten gewassen exemplaren. Minstens zo groot als de bomen
die we geplant hebben op de Brasschaatsebaan en Gillès de Pélichylei.”

APPARTEMENT TE HUUR

Zeer lichtrijk appartement MET garage gelegen op de
1ste verd. nabij winkels, scholen, openbaar vervoer.
Klein gebouw best. uit 6 app. Alle meters van gas-elekwater zijn afzonderlijk per appartement. Dit gerenoveerd
appartement omvat een ruime inkomhal met aparte toilet,
2 slpkrs waarvan 1 met toegang tot terras, ruime woon-en
eetkamer, kkn en ruime berging. Onmiddellijk beschikbaar.
Villerslei 85 - 2900 Schoten
750 euro/maand

REEDS 35 JAAR EEN UITZONDERLIJK
SLAAGPERCENTAGE!

Voor meer informatie 0488/60.05.07

Kort nieuws uit de regio
VOETBALCLUB NEEMT NABURIG SPORTTERREIN IN, BOOGSCHUTTERS KRIJGEN
NIEUWE PLEK
Het bestaande opstalrecht van KFC Antonia werd uitgebreid met het omnisport- en
speelveld naast de terreinen van de voetbalclub, aan de Bethaniënlei in Sint-Antonius.
Dat heeft de gemeente Zoersel besloten. Reden daarvoor is dat KFC Antonia de laatste
jaren een forse groei kende en op de huidige terreinen uit haar voegen barst. De
uitbreiding zorgt voor meer train- en speelruimte.

Foto : Paul Hoet
Het omnisport- en speelveld is dus niet langer publiek toegankelijk. Volgens het
gemeentebestuur werd het sowieso niet druk bezocht. Wie ter plaatse vroeger
gebruik maakte van de sporttoestellen en de atletiekpiste, moet uitwijken naar

andere locaties. De boogschutters van de Sint-Huybrechtsgilde, die tot voor kort daar
ook trainden, zijn verhuisd naar de Achterstraat. Daar werd, tussen het skatepark en
sporthal de Zoest, een nieuwe staande wip voor hen geplaatst. De gemeente zorgde
ook voor een schuilhut, die eveneens door de skaters gebruikt kan worden. Omwille van
de veiligheid kwamen er twee slagbomen op de weg rondom sporthal de Zoest. Tijdens
de training van de schutters gaan die toe, zodat er geen passage is vlakbij de mast.
TOERISTISCH SEIZOEN OPNIEUW GESTART MET FIETSFOTOZOEKTOCHT
De markt ter ere van 1 mei ging weliswaar niet door, maar bij Toerisme Voorkempen
lieten ze zich door corona niet afschrikken en hebben ze het toeristisch seizoen op
die dag toch voor geopend verklaard. De hele dag lang konden mensen formulieren
voor de jaarlijkse fietsfotozoektocht afhalen in het toeristisch infopunt aan de
Kerkstraat 24 in ’s-Gravenwezel. De route van dit jaar is zo’n 25 kilometer lang en
slingert door Wijnegem, Ranst, Emblem en Borsbeek. Deelnemen kan tot 26 september
en de eerste prijs is
traditiegetrouw een
elektrische fiets. De
deelnameformulieren
kosten 5 euro en
zijn te koop op
verschillende plaatsen
in
’s-Gravenwezel,
Schilde, Wijnegem en
Schoten, of via
www.voorkempen.be.

LEO DRIES

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

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

WWW.LEODRIES.BE
VRAAG EEN
VRIJBLIJVENdE
OFFERTE aan
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GORDIJNEN

Gefeliciteerd met uw
50ste huwelijksverjaardag,
Aline en Jean
Op 11 mei was het precies 50 jaar geleden dat Aline Leemans (°24 mei
1951) en Jean Aarrents (°8 juli 1948) in hun huwelijksbootje stapten. Het
echtpaar woont in de gemeente Schilde.
“Mijn ouders leerden elkaar kennen en werden een koppel dankzij Maria,
de zus van Aline”, vertelt dochter Sylvia Aarrents. “Jean was toen 17 en
Aline 14 jaar.”
Terwijl haar vader haast zijn
volledige beroepsloopbaan lang
directeur van een bankinstelling
was, combineerde Jean dat werk
met het helpen van zijn vrouw.
Aline runde immers een café en
een taverne.
“Daarna heeft mijn moeder nog
9 jaar in een café in Pulderbos
gewerkt terwijl vader reeds op rust
was.”
Luc Caals
Jean en Aline kregen twee
dochters, Karin en Sylvia, die hen
op hun beurt vier kleinkinderen
schonken: Arne (19), Xim (18), Diva
(22) en Prisca (19).
Sylvia: “Moeder houdt van

PROJECTEN

PVCVLOEREN

knutselen, haken, juwelen maken met parels, … zij is een heel creatief
iemand. Vader werkt graag en veel in de tuin. Vroeger was hij echt een
manusje-van-alles. Als studentenjob werkte hij al bij een melkboer en
een kippenpoulier. En terwijl zijn moeder kokkin voor een feestzaal was,
werkte vader daar als ober.”
Opmerkelijk is dat Jean Luc Caals achter de schermen vele jaren lang
bijstond, maar nu en dan ook enkele figurantenrollen voor Caals waarnam.

Bent u zelf of kent u huwelijksjubilarissen? Laat het ons dan vooral
snel weten en wij maken er graag een fijn stukje van! Mail naar:
info@bodevanschoten.be

Sint-Job – Keti’s verkopen
Rosa di Luna-ijs voor zomerkamp

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

Graag ben ik in deze moeilijke
tijden steungezin voor iemand
die het nodig heeft, korte
duur, tijdelijk of langdurig,
begeleiding tot zelfstandigheid,
zelfredzaamheid, eigen (studeer-)
kamer mogelijk, samenwoonst,
veel vormen van steun zijn
mogelijk, minimumleeftijd 1ste
middelbaar, andere voorstellen
welkom, tel 0471.187.717 J15
Te huur: Spanje – Benissa, bij
Calpe, direct v. eig., mooie, mod.,
ruime Spaanse vakantievilla
met 4 slpk, 8 pers. en 3 badk,
voll. privé met zwembad,
zeezicht 700m van strand,
hele jaar door beschikbaar,
in de winter ook mog. voor
langere periodes, foto’s op
verzoek, tel 0495.52.19.13 Z105

De Keti’s van Chiro Sint-Job verhuisden onlangs hun ijssalon naar de thuisbasis van
Rosa di Luna. Omdat corona het ook dit jaar niet toeliet om op de eigen terreinen aan
het lokaal in de Kerklei een gezellig salon te openen, zochten ze naar een alternatief.
“Normaal openen we elk jaar een ijssalon, met tafeltjes waar je gezellig ter plaatse van
een ijsje kan smullen. Omdat het ook dit jaar niet kon doorgaan stelde Hilde Chantrain
van het bekende ijs Rosa di Luna voor om potten ijs te verkopen, hier bij haar thuis in
Sint-Job waar het in de diepvriezers goed bewaard kan blijven”, leggen de leidsters
van de Keti’s uit. “We hebben het ijs online verkocht. Er was de keuze uit de smaken
vanille, chocolade, mokka, speculoos en framboos. Tussen 10 en 17u kon iedereen zijn
potten komen afhalen. In totaal hebben we er 320 kunnen verkopen. Met de opbrengst
kunnen we voor de leden een leuke activiteit organiseren op het zomerkamp.” Dat
kamp gaat van 1 tot 11 augustus door in Westouter, in de buurt van Poperinge. Maar
wat die leuke activiteit juist zal inhouden, blijft voorlopig een goed bewaard geheim.

Fonoplaten: ik koop collecties,
lp’s, Rock, Pop, Jazz enz, beste prijs tel 0475.37.64.96 Z117
Te koop gevraagd: 2de h. aanhangwagen, mag werk aan zijn. Geen
geremde tel 0492.263.118 Z25
Te huur: Durbuy huis 8p, 4 slpk,
2 badk, tuin bbq, garage, rust,
stilte, www.fijnverlof.be
Z40
Verzamelaar
koopt
oude
munten en bankbiljetten tel
0475.34.21.18
(particulier)
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

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

0493 42 80 79

Klok
stuk?

Alle merken GRATIS
afgehaald en teruggebracht

03 652 17 77

Opruimers halen vijftien zakken
afval uit de natuur,
en twee bierbakken
Op zaterdag 8 mei organiseerde de Mooimakersgroep Zoersel/Schilde
een zwerfafvalactie langs het Antitankkanaal en aan de Schans van
Schilde, onder leiding van Stephanie Raemdonck. Een vijftiental opruimers
verzamelden in de regen zo’n vijftien zakken afval, vooral flesjes en blikjes.
“Weinig verbazend werd op De Schans zelf het meeste afval bij elkaar
geraapt, vermits deze locatie tijdens de afgelopen maanden nogal eens
werd gebruikt als picknickplaats”, aldus Jef Helderweert, die samen met
Micheline Duysens voor opruimmateriaal had voorzien. “Ook werden op De
Schans twee bierbakken aangetroffen op een locatie die enkel bereikbaar
was mits enige acrobatenlenigheid en een aangevoerde ladder.”

De opruimers verzamelden aan
vissersclub De Zonnebaars aan de
Schans, dat na een maandenlange
coronasluiting een buitenterras
kon opstellen. De Mooimakersgroep plant de komende maanden nog
enkele opruimacties, onder andere in Zoersel en ’s-Gravenwezel.

nieuwbouw - renovatie - herstelling
Plaatsen van rookmelders
Domotica !

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

Fonoplaten: ik koop lp’s & maxi
singles, disco, soul, rock, jazz,
70-80-90, betaal beste prijs, tel
0475 76 81 88 (particulier) Z031
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
Te huur: Nieuwpoort Bad studio, alle comfort, gr zonnig
terras, garage, 45 euro/dag,
all-in tel 0498.800.348 Z220
Te
koop
gevraagd:
schilderijen,
oude
postkaarten,
strips,
klokken,
beelden,
enz.. tel 03.663.65.70
Z116

Speler Antwerp Giants schenkt
mooie moederdagcadeau aan
De Kleine Kasteeltjes
Basketbalspeler Vrenz Bleyenbergh (20) van de Antwerp Giants
overhandigde maar liefst honderd ontbijtboxen aan woonzorgcentrum
De Kleine Kasteeltjes. “De boxen werden verkocht voor Moederdag om de
jeugdwerking te steunen. Mijn vader heeft er honderd gekocht om weg te
schenken. Het is fijn om mensen hiermee blij te maken”, stelt de speler uit
Sint-Job. “Het maakt deze dag extra feestelijk”, reageert directeur Bart
Neefs opgetogen: “Net vandaag is er opnieuw meer bezoek toegelaten en
is de cafetaria opnieuw geopend. De familie mag ook wat langer blijven,
tot 18u in plaats van 16.30u, om er samen van te kunnen genieten”.

Lente Actie
19 tem 29 mei
STIJL & COMFORT

-15%

1000 M SCHOENEN • LEDERWAREN • REISARTIKELEN
2

op alle gesloten kinder-,
dames- en herenschoenen

Mocca
Grote handtas: € 45
Kleine handtas: € 39

KIDS
Pinocchio en Hip:
€ 99.90

Verkrijgbaar in
ecru, beige en
cognac

-20%

korting
op alle
handtassen

HEREN
Ambitious:
€ 119

DAMES
ara fusion:
€ 129.95

*niet cumuleerbaar met andere acties
*niet geldig op pantoffels en regenlaarzen
*enkel bij afhaling in de winkel
ADV FRAMANDI_mei_2_1/2.indd 1

Cees en Conny Rodenburg zetten
veerkrachtige horecaondernemers
in de bloemen
Nadat ze eerder al het personeel van alle woonzorgcentra in Schoten en
Brasschaat letterlijk in de bloemen hadden gezet voor hun buitengewone
inspanningen tijdens de corona-pandemie, toonden Cees en Conny
Rodenburg van het gelijknamige tuin- en plantencentrum Rodenburg
Home & Garden in Schoten zopas hun respect voor de horecaondernemers.
Die mochten onlangs eindelijk weer klanten ontvangen.
“Zij demonstreren in deze
crisis zo’n ongelofelijke
veerkracht, dat wij ook
hen wilden verrassen
en een hart onder de
riem steken met onze
eigen
producten”,
vertelt Conny. Zij en
haar
echtgenoot
Cees
Rodenburg
kozen er symbolisch
enkele restaurants en
brasserieën uit om op te fleuren met in totaal een paar honderd plantjes.
Bijzonder aandacht was er voor Il Divino di Milano in Gooreind. Zaakvoerder
Sylvie Aernouts moet daar niet alleen opboksen tegen de coronacrisis,
maar verwerkt ook nog steeds het verlies van haar echtgenoot Johan De
Jaegher. De gepassioneerde chef-kok overleed twee jaar geleden geheel

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.
11/05/2021 16:13

onverwacht en veel te vroeg.

“Sylvie zet sindsdien de droom van Johan verder en ze doet dat met volle
overgave, leeuwinnenmoed en veel klasse”, beoordeelt Cees Rodenburg
haar inzet. Sylvie Aernouts maakte van de coronaluwte trouwens gebruik
om extra te investeren in het keukenteam van Il Divino di Milano. Getuige
daarvan het aantrekken van sterrenchef Karl Ave, die faam maakte bij
het onlangs gesloten restaurant dEssensi in ’s-Gravenwezel.
Andere zaken die letterlijk in de bloemen werden gezet door het echtpaar
Rodenburg zijn Sinatras en Kandinsky van ondernemer Raf Verhaert
in Kapellen en Philippe De Craene en Ilse De Cleene van Schotens
horecamonument De Linde.

Brechtsebaan 591 in Schoten.
Open van maandag t/m zondag van 9 tot 18 uur
Snoeien en vellen van bomen
met hoogtewerker
+ stronken frezen
www.bomen-patrickgeerts.be

0495 22 38 63

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

Gsm 0475 32 44 00
aankoopvanvoertuigen@skynet.be

COUNSELOR-COACH KATHLEEN TIEBOS
Corona blues? Overspannen? Burn-out?
We helpen je samen weer op weg.
www.coachkathleentiebos.com kathleentiebos@hotmail.com

gsm: 0494 62 30 31

Dame zoekt alleenstaand iemand om gezelschap te houden
op vr/za-zo mits kleine vergoeding, goede ref. tel 03.454.14.62
of
0470.27.96.02
Z62
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
Dierenopvang tijdens uw vakantie bij u thuis? Ik verzorg
uw dier en waak over uw huis
en tuin, tel 0477.286.439 Z65
Vakantie
zomer/overwinteren
Murcia (Los Alcazares) 500m van
zee vanaf 200 euro/wk of 500
euro/mnd (el+wa+tv+int+zwembad+bed/badlinnen all-in) verhuur
kort-lang tel 0479.45.49.42 of
roxane.peeters@telenet.be Z70
Te koop: vismateriaal voor op
zoet water, weg wegens sterfgeval ook vispak in twee delen XL
tel na 19u 0498.41.93.49 Z70
Te huur Middelkerke ruime studio
voor 4 personen, 2de verdiep met
lift, Wi-fi, private fietsberging,
zicht op zee over de duinen, gedeeltelijk vrij tel 0486.35.76.52
of
0485.91.83.16
Z80

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

Tel. 0495 52 95 27

ONDERHOUD, SNOEIEN,
ook kleine tuinen
Tel. 03 321 86 38
0479 282 605

Schotense cafébazen verwennen
klanten op originele terrassen
Tot vreugde van heel veel mensen en niet in het minst de horeca-uitbaters zelf
zijn alvast de terrassen weer open. Dat bracht op de Markt van Schoten meteen
heel wat leven in de brouwerij. Heidi Mertens en echtgenoot Wesley Verwerft
hadden in de dagen voor de grote heropening nog een prachtig nieuw terras
in elkaar getimmerd, dat met toelating van de gemeente zelfs gedeeltelijk
enkele voorliggende parkeerplaatsen van de Markt mocht innemen.
Maar ook buurman Werner Bogaerts had op geen inspanning gekeken om
zijn dorstige klanten een vip-seat in openlucht te geven na die veel te lange
sluiting. Een bierwagen van trouwe drankenleverancier Gagelmans werd
vakkundig omgebouwd tot terras met uitzicht en beschutting tegen de
regendruppels De vers getapte pintjes van deze fel gevierde openingsdag
smaakten naar meer. Zoveel is zeker.

Te koop: dames- en herenfiets,
weg wegens ziekte, goed
voor studenten 90 euro voor
beiden tel 03.383.31.59
J1
Te koop: babyartikelen 0-2
jaar aan spotprijzen, alles
mag weg, maak afspraak
via mail voor bezichtiging,
jeanne.lamoen@gmail.com
J2
Te koop: 228 munten v 2 euro
gesorteerd in boek per land ,
Schoten tel 0486.69.05.39 J3
Te koop: elektrische transpallet,
2 ton merk BT met lader 600
euro, gsm 0476.471.031
J4
Te koop : Fietsendrager voor 2
fietsen in perfecte staat. Prijs
: 85euro., strooiwagen merk
GARDENA nieuw . Prijs : 25euro,
Strooiwagen merk GARDENA,
gebruikt in goede staat. Prijs
: 15euro., Tel 0473.210.236 J5
Te koop: nwe inktset HP 301
zw + kleur, vervalt 08/22,
25 euro tel 03.658.50.65 J6

tot de ontdekking dat creatief schrijven een heel mooie vrijetijdsbesteding is.
Nadat mijn eerste boek, ‘Op vakantie bij oom Bernhard’, uitgebracht werd, ben
ik meteen aan een tweede begonnen. Opnieuw een avontuurlijk verhaal dat zowel
door jongeren als volwassenen gelezen kan worden.
Mijn motivatie voor het schrijven haal ik zowel uit het creatieve proces op zich,
• ALGEMENE RIOLERINGSWERKEN
van het verzinnen van het verhaal tot de uiteindelijke uitwerking, als uit het
• PLAATSEN/HERSTELLEN
succes van mijn eerste boek. Daar kreeg ik veel positieve reacties op.
Ik probeer de lezer écht ontspannende lectuur te bezorgen, een verhaal dat
SEPTISCHE PUTTEN
lekker wegleest maar toch voldoende plotwendingen bevat om de spanning erin
Voor
het
behalen
van
• PLAATSEN REGENPUTTEN
Voor het behalen van
te houden, en waarbij zeker ook de nodige portie humor niet mag ontbreken.”
• CAMERA INSPECTIE
rijbewijs B
• ONTSTOPPINGSDIENST

rijbewijs B
Geboren in Schoten
Geert Janssens heeft
Zandhoven
en
omstreken
RIJSCHOLING.BE
Zandhoven en omstreken

naar
eigen zeggen een sterke
Veilig leren autorijden
band met Schoten. “Ik behoor
waarschijnlijk tot de laatste
generatie die nog op het
Veilig leren autorijden
grondgebied van de prachtige
gemeente Schoten geboren
werd”, aldus Janssens. “Ik
groeide op in Merksem op
De jonge Evert werkt als dienstknecht op het kasteel van een hardvochtige, enkele tientallen meters
gemene hertogin. Zijn grote droom is om ridder te worden, maar de realiteit is van de grens met Schoten,
anders. Wanneer hij op een dag soep morst, straft de hertogin hem met een waar ik onder andere naar
haast onmogelijke opdracht: Evert moet een goudkist opsporen die door een de kleuterschool en de
bende struikrovers gestolen werd. Zijn zoektocht voert hem naar het gevreesde muziekschool ben gegaan. Toen
bos van de zwarte ridders, waar de schat zich zou bevinden. Maar om zijn doel ik het ouderlijk huis verliet, ben
te bereiken, zal Evert moedig en sluw moeten zijn, want er wordt gefluisterd dat ik opnieuw in Schoten gaan
het bos behekst is en dat de zwarte ridders bovennatuurlijke krachten bezitten... wonen.”
“Mijn toekomstplannen als auteur? Het eerstvolgende project, waar ik onlangs
aan begonnen ben, is een roman schrijven voor een volwassen publiek. Er staan al
Creatief schrijven als mooie vrijetijdsbesteding
Dat is de insteek van ‘Het bos van de zwarte ridders’, het nieuwe jeugdboek van een paar hoofdstukken op papier, en ik hoop tegen eind dit jaar het manuscript
de 39-jarige Schotenaar Geert Janssens die, als meertalig bediende, voor een af te hebben. Wordt vervolgd!”
internationale verzekeringsmaatschappij in Antwerpen werkt.
“Ik lees veel en graag”, vertelt Geert, “en tijdens de corona-periode kwam ik ‘Het bos van de Zwarte Ridders’ kost € 17,99. Meer informatie: www.boekscout.nl
Tel : 0494 429 439
E : info@riolering-service.be
www.riolering-service.be

RIJSCHOLING.BE
Nieuw print-on-demand boek van
Schotenaar Geert Janssens

0476.26.92.19
wim@schilderwerkenwimjanssens.be

Groter geworden toeristisch
infopunt opent deuren

U vindt ons ook op

Op zaterdag 8 mei is in het Lindepaviljoen van Zoersel het nieuw toeristisch infopunt
‘De Ster’ geopend. De omgeving wordt de komende maanden heraangelegd, en
volgend jaar volgt een project voor jonge gezinnen.

Brechtsebaan 245
2900 Schoten

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: Calpé, prachtig app.,
2/4 pers., zeedijk, gr. zonnig
terras, zeezicht, TV Vl. Wifi,
zandstrand, vrij vanaf juli, alle
comfort, tel 03.326.13.87 Z106
Zaaien van nieuwe gazons
en
herstellen
van
oude

gazons, gratis offerte
0487.715.534 (particulier)

tel
J19

Te Huur : Brasschaat-centrum.
Rustig
gelegen
volledig
vernieuwd ruim gelijkvloers
appartement
met
drie
slaapkamers, met tuin en
garage. Dicht gelegen bij winkels
en bushalte . Vloer volledig
geïsoleerd ! Nieuwe zuinige
gasverwarmingsinstallatie
enz... Prijs 990 Euro /maand
(beheerskosten
inclusief )
Tel: 0476.328.864.
Z107
Te
koop:Spanje-Estepona/
Marbella, prachtige luxe duplex
penthouse bj.2018 volledig
bemeubeld,
instapklaar!
105m2+27m2 terras,2 slpks,2
badk ,airco ,fitness ,groot
zwembad ,apart kinderzwembad,
grote kelderberging,2 overdekte
privéparkings, panoramisch zicht
op beschermd natuurgebied
en de zee. 0499.141.047 bart.
van.opstal3@gmail.com
Z108
Te huur: vakantiewoning, 8 pers.
Calpé, alle comf., privé zwembad,
wifi, tel 0485.040.550
Z109
Goedkoop
leegruimen
van
uw
tuin,
planten,
hagen
enz.. , gratis offerte tel
0487.715.534 (particulier) J20

Radio Zoe verhuisde vorig jaar naar een nieuwe locatie waardoor Toerisme Zoersel
het volledige gebruiksrecht van het Lindepaviljoen kreeg, goed voor 40 procent meer
ruimte. Het vernieuwde infopunt moet vooral als ontmoetingsruimte dienen voor
Zoerselaars en toeristen, die er info over de streek vinden en een tentoonstelling
in de aparte expositieruimte kunnen bezoeken, aldus schepen van Toerisme Olivier
Rul (Open Vld). “Bezoekers kunnen hier ook heel wat streekgebonden producten
aankopen. Verder blijven we natuurlijk trouw aan onze geschiedenis. De lindeboom
en zijn takken blijven dan ook schitteren in de toren achteraan.” De naam ‘De Ster’
verwijst naar een vroeger vlakbij gelegen café, maar ook omdat het infopunt zichzelf
als een toeristisch kruispunt voor de regio wil zien.
Naast de investering van Toerisme Zoersel zelf, zorgt een steunpakket van het
Europese Plattelands subsidiekanaal LEADER, met steun van de provincie Antwerpen,
voor extra financiële mogelijkheden. “Daarmee werken we tegen 2022 onder meer een
leuk en educatief project uit, speciaal voor gezinnen met jonge kinderen”, zegt Frank
Yseboot, voorzitter van Toerisme Zoersel. “Met behulp van sfeerbeelden van heel lang
en minder lang geleden schetsen we een beeld van hoe onze prachtige streek er toen
uit zag. Aan de hand van leuke spelletjes zal men kennis kunnen maken met het oude
en het nieuwe landbouwleven.”
De omgeving rond het Lindepaviljoen wordt de komende maanden aangepakt. Men
kan er binnenkort onder meer picknicken, een klein doolhof doorkruisen en naar
verhalen luisteren in een vertelhoek.

Restauratie en uitbreiding
Gelmelenhof start al deze zomer
In de buurt van de Schotense Markt, starten al na de zomer van 2021 de
werken in het Gelmelenhof. Het bijna 170 jaar oude ‘lusthof’, waar de politie
lang bureau hield, wordt het nieuwe hoofdkwartier van de academie.
Het kasteeltje zal straks opnieuw in volle glorie te bewonderen zijn, zonder de
littekens uit het recente verleden zoals de lelijke garages achteraan. Ook binnen
zal de gemeente op aangeven van architect Joeri Carion ‘mismeesteringen’
ongedaan maken zodat de authentieke
trappartijen, kruisribgewelven en
ornamenten opnieuw tot hun recht
komen.
Opvallend: naast het historische
lusthof wordt wel een nieuw houten
bijgebouw gezet. De twee worden
zelfs onderling verbonden. De kubus
contrasteert bewust sterk met
het monument, maar sluit tegelijk
mooi aan bij het achtergelegen
Gelmelenpark.
“De extra oppervlakte is nodig om
voldoende plaats te scheppen voor
ateliers, labo’s en burelen”, zegt
schepen Charlotte Klima. “Dit wordt
de stille campus van onze grote
academie, die van de beeldende

kunsten. Vijfhonderd jonge en volwassen kunstenaars zullen hier hun hobby
beoefenen.”
De academie zit al jaren in de oude school wat verder in de Vordensteinstraat,
maar moet daar weg omdat de gemeente er met een projectontwikkelaar een
nieuwe woonwijk plant. De gemeente pakt in één tijd trouwens ook nog het
voormalige ‘kinderheil’ aan de Gelmelenstraat 1 aan. Ook dat komt in gebruik door
de academie en wordt hoofdzakelijk ingericht als schilders- en tekenatelier.
In september 2023 kunnen de creatievelingen hun nieuwe scheppingsruimte voor
het eerst betreden.

Geschiedenis van Schoten
in 192 puzzelstukjes

Iedere 75-plusser kreeg in januari de eerste seniorenkrant en een puzzelboekje
in zijn of haar brievenbus. Ze kregen de kans om deel te nemen aan een
kruiswoordpuzzelwedstrijd. De winnaars van deze wedstrijd zijn bekend en ontvangen
een leuke legpuzzel met beelden uit de beeldbank van Schoten. Bij elke afbeelding
wordt ook een duidende tekst meegegeven.
De puzzel is een mooi resultaat van de samenwerking tussen de gemeente, vrijwilligers
en Arsenaal Scot, die de foto’s aanleverden. De foto’s werden in hoge kwaliteit geprint
als puzzel van 192 stukken.

• herstoffering
• maatwerk

• gordijnen
• stores
• binnenzonwering

BEZOEK
ONZE
WEBSITE

Filip Meyvis

vakmanschap sinds 1960

Naar aanleiding van de Erfgoedmaand, lanceert de gemeente Schoten een
erfgoedpuzzel.

Zetelbedrijf

“Voor uw comfort en gezondheid kan u
• tapijt naar maat vanaf heden enkel terecht na afspraak”
Pauwelslei 166 • 2930 Brasschaat • Tel 03 651 57 22 • www.HERFIL.be

“De puzzel leggen is een hele uitdaging, want ze zijn ofwel in sepia ofwel in zwart-wit.
Je kan dus niet eerst de kleurtjes bij elkaar leggen”, spreekt schepen van Senioren
Iefke Hendrickx (N-VA) uit ondervinding.
LEEGRUIMEN VAN WONINGEN, GARAGE,
“We hebben zulke puzzels opgestuurd naar verschillende woonzorgcentra die
WINKELS,
MAGAZIJNEN,
HOUTEN CHALETS. 7/04/21
BVS-2021-92x75Hoog-versie
mei 2021.indd
1
deelnamen aan onze puzzel. Ook de bewoners met beperking van de Vier Notelaars
hebben een puzzel ontvangen. Van de thuis wonende 75-plussers ontvingen we 61
LEEGRUIMEN EN KUISEN VAN STERK
inzendingen. Ik denk dat we fier mogen zijn op dat resultaat.”
VERVUILDE WONINGEN.
De gemeente zoomt naar aanleiding van de twintigste Erfgoeddag dit jaar onder
meer in op het bijzondere marktplein van Schoten. Je kan een brochure downloaden
of afhalen waarin je leert kennismaken
met de vele facetten van het door met
galerijen omringde plein, waardoor
Schoten op een zonnige dag zowaar
trekjes van het Italiaans Bologna heeft.
“Het loont ook de moeite om op zoek te
gaan naar de liefst 168 spreekwoorden
en uitdrukkingen die beeldhouwer
Herman Cornelis met veel geduld en
talent aanbracht in de 42 stenen zuilen
rond onze Markt”, geeft schepen van
Cultuur Charlotte Klima (N-VA) nog een
tip. “Als klap op de vuurpijl bevat deze
brochure nog een prijsvraag die je heel
wat moois kan opleveren.”

OPRUIMEN INBOEDELS, STEEDS DE GOEDKOOPSTE!
GRATIS OFFERTE - 0487 715 534
INKOOP OUD GOUD EN
JUWELEN: Denys & C a
Bredabaan 246
Brasschaat 03/430 20 83
www.denys-co.be

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

10:35

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
Kantoren
in uw
regiois trotse klant bij ons.
Kredietvorm: hypothecair krediet met onroerende bestemming met zekerheid.

ROYMANS JANSSEN

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

KOEN VAN DER STEEN

Handelslei 123 - Sint-Antonius-Zoersel - 03 385 81 13
FSMA-nr:40296 cAcb-ON: 0879833649

GARY PAULUSSEN
Marynissen Theo CvbaSYMENS &C°
Rodeborgstraat 61 - Schoten
- 03
Villerslei
84 658 08 47
FSMA-nr:60474-ON: 0475771538

Molenstraat 30 - Brecht - 03 313 61 61
FSMA-nr:26832-ON: 0436267002

2900 SCHOTEN
tel 03 658 42 85
GRIET PEETERS
MERVO
theo.marynissen@argenta.be Marktplein 12 - Wijnegem - 03 353 03 78
Brugstraat 39 - Sint-Job-in-’t-Goor - 03 636 25 53
ON 0435 696 482 RPR ANTWERPEN
FSMA-nr:27316-ON: 0863538144
FSMA-nr:65541-ON: 0875665817

Zo simpel kan het zijn.
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Problemen met Frans of Engels
in het middelbaar of hoger
onderwijs? Leerstof opfrissen?
Bekwame leraar helpt, ook
advies dyslectische leerlingen
gsm 0475.79.65.12
Z96
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) Z97
Ik zoek werk voor tuin,
onderhoud , snoeien, …, tel
0465.71.30.86 (particulier) Z98

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

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

BESTE PRIJS, SNELLE AFHANDELING!
& 0487/286 430

Leerlingen Burgemeester Marnixschool
besturen grote havenkraan
‘Zware’ arbeid onlangs voor de oudste leerlingen van de Burgemeester Marnixschool
in Schoten. De kinderen kregen de opdracht om een vracht van meer dan tien ton
te verplaatsen. Gelukkig voor hen en de omstaanders ging het om een speelse test,
gebruikmakend van virtuele realiteit en georganiseerd door de Universiteit Gent.
Met deze test willen onderzoekers van de UGent - faculteit psychologie en
onderwijswetenschappen - de oog-handcoördinatie van elf- tot twaalfjarigen in
kaart brengen. De virtuele kraanapparatuur werd ontwikkeld door Global Port Training
(GPT). Het Antwerpse havenbedrijf gebruikt deze zelfontwikkelde test al in meer dan
150 havens wereldwijd om te helpen bij het rekruteren van geschikte kraanmannen.
De simulatieoefening, met virtual reality-bril en joysticks, blijkt nu ook geschikt om
vaardigheden van jongeren te prikkelen en uit te testen.
Jante Wellens (12), één van de negentien meisjes en jongens die donderdag in de
virtuele stuurcabine van de havenkraan plaatsnamen, zwierde haar ‘zware lading’

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

Poolse
mannen
doen
renovatiewerken:
bezetting,
gyproc,
betegelen,
parket,
schilderen,
afbraakwerk,
Nederlandstalig,
gratis
prijsofferte,
referenties
tel
0496.08.41.68 of 0496.63.79.78
(particulier)
Z102
Uw
hondje
gehoorzaam
in 2 lessen, bij u thuis tel
0495.20.76.50 (particulier) Z103
Alle schilderwerken binnen
en
buiten
door
Poolse
mannen, tel 0496.08.41.68 of
0496.63.79.78 (particulier) Z104

aanvankelijk wat al te enthousiast heen en weer. Maar ze werd snel beter in de
besturing en slaagde erin om haar vracht met uiterste precisie en binnen een kort
tijdsbestek op de juiste plek neer te zetten. Al wilde Jante, nadat ze haar VR-bril had
afgezet, toch nog altijd geen kraanvrouw worden. “Liever verpleegkundige, zoals mijn
papa”, aldus Jante.
“We willen de kinderen ook helemaal niet perse naar de haven sturen”, benadrukt
onderzoeker Merel Dutry van de UGent. “We willen – in samenwerking met
werkgeversorganisatie VOKA - vooral de horizon van de kinderen verbreden. Misschien
ontdekken ze zo wel onvermoede talenten bij zichzelf die later van pas komen bij hun
studie- of beroepskeuze.”

Metropoolstraat: tijdelijk alleen
open in richting Schoten
Alsof de afsluiting van de Botermelkbaan nog niet voor voldoende hinder zorgt
op de Schotense wegen, kan je sinds kort ook nog maar in één richting over de
Metropoolstraat langs het Albertkanaal rijden.
Over een strook van goed één kilometer wordt de komende maanden een nieuwe
kaaimuur aangelegd. Tijdens de voorbereidende fase van de werken wordt eerst
een tijdelijke rijbaan aangelegd in de zone waar het oude fietspad lag. Deze werken
veroorzaken nu extra hinder. Tijdens deze werken wordt namelijk één rijstrook
ingenomen.
Het verkeer dat vanuit Antwerpen richting Schoten en Wijnegem rijdt, kan passeren
maar moet rekening houden met een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur.
Wie vanuit Schoten richting Antwerpen
wil, is nu verplicht de omleiding via
Kruiningenstraat, Eduard Steursstraat,
Eethuisstraat, Oudebareellei, Bredabaan,
Deurnsebaan en Straalstraat. Deze
situatie duurt tot en met maandag 31
mei. Wanneer de tijdelijke weg klaar
is, kan het verkeer opnieuw in de twee
richtingen passeren.
Fietsers volgen tot het volledige einde
van de verbredingswerken (vermoedelijk
half november) een omleiding via de
Straalstraat, Toekomstlaan en Jozef
Cogelslei.

Tuinaanleg
Ronny Kanora

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

Tel. 0477 30 64 23

Ronny.kanora@telenet.be

GEVRAAGD
WIJNEN - CHAMPAGNE
en PORTOS
Aankoop volledige wijnkelders
en kelderresten

Tel. 03 295 60 60 (tijdens kantooruren)

Podcastreeks ‘Strandhoofden’:
VETO legt microfoon achter
bungalowgevels van Schildestrand
Gewapend met een microfoon en opnameapparaat waagden Anna Dupon
en Xandry van den Besselaar zich in Schildestrand. Het is een wat gesloten
gemeenschap, deze voor het welgestelde Schilde atypische enclave met
voormalige vakantiehuisjes. Maar de twee theatermakers wisten het vertrouwen
te winnen van de bewoners. Het resultaat is een warme en intense podcastreeks
die veel meer dan de docureeks die VTM ooit toonde, laat horen hoe het leven
achter de soms wat gammele gevels van de bungalows écht is.

Reeds 40 jaar het vertrouwde adres:
ZONWERING • ROLLUIKEN •SCREENS
Reeds 39 jaar het •vertrouwde
adres:
TERRASOVERKAPPINGEN • LAMELLENDAKEN
RAAMDECORATIE
ZONWERING • ROLLUIKEN •SCREENS

RUIME TOONZAAL
300M²
TERRASOVERKAPPINGEN
• LAMELLENDAKEN • RAAMDECORATIE

Anna Dupon (25) en Xandry van den Besselaar (31) opereren onder de naam
Tweemanscollectief VETO. “Dat is geen feministisch statement”, lacht Anna. “Het gaat
ons om de term ‘veto’, die wij zien als het publieke recht om ‘nee’ te zeggen tegen
vastgeroeste gedachten of opinies. Voor ons moet er altijd ruimte voor twijfel en
discussie blijven. En die dialoog hebben we ook met deze podcast over Schildestrand
willen stimuleren.”
Nu kon er van vooringenomenheid geen sprake zijn toen Anna en Xandry in februari op
reportage of - zoals ze zelf zeggen - op onderzoek trokken in de buurt van het oude
militair bolwerk bij de Antitankgracht, dat na de oorlog evolueerde naar een populair
vakantieparadijs voor de kleine man.

RUIME TOONZAAL 300M²

RATIS
G
Gastvrij
Zouden ze wel aanvaard worden? Anna geeft toe dat die vraag speelde toen de twee
MOTOR
jonge podcastmakers hun nieuwe werkterrein verkenden. “Maar dat bleek reuze mee
te vallen. We hebben ons zelfs zeer welkom gevoeld”, getuigt Xandry. “De pot koffie
kwam al gauw op tafel en de mensen vertelden ongeremd over zichzelf en hun vaak
jarenlange band met Schildestrand. Vele mooie herinneringen kwamen bovendrijven.
Openhartige gesprekken van vaak meer dan twee uur in een gelukkig wat afgestoft
Antwerps dialect hebben we herleid tot podcasts van telkens tien minuten, begeleid
door voice-overs van onszelf en muziek van Adam Van Russell.”

Bel of mail voor een GRATIS prijsofferte

03/651 33 40

Bel of mail voor een GRATIS prijsofferte

03/651 33 40

GRATIS
MOTOR

Kom langs in onze
showroom en ontdek
ons mooie gamma aan
zonweringsproducten
van het kwalitatieve
langs merk
in onze
Verano

Kom
showroom en ontdek
info.dekeyser@gmail.com
Bredabaan 410,aan
Brasschaat
ons mooie gamma
Open van ma t/m vrij van 9 tot 12u en van 13 tot 17u
Zaterdag
van
10 tot 15u
zonweringsproducten
van het kwalitatieve
merk Verano

info.dekeyser@gmail.com
Bredabaan 410, Brasschaat
Open van ma t/m vrij van 9 tot 12u en van 13 tot 17u
Zaterdag van 10 tot 15u

EN ANDERE PLAATSEN

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

“VTM is hier in 2007 ook neergestreken voor een docureeks, maar dat was meer
uitlachtelevisie. Mijn dochter was daarna verlegen om te zeggen dat ze op
Schildestrand woonde. Uit de aanpak van deze dames sprak oprechte interesse
en respect voor ons”, lijkt Gaby Breugelmans lang geen spijt te hebben van haar
medewerking aan Strandhoofden, zoals de vierdelige podcastreeks heet.
Ook haar zingende en moppentappende levenspartner Freddy Flashback en zijn
volwassen gehandicapte zoon Dave passeren de revue, naast de nog elke dag om 4 uur
opstaande gepensioneerde vrachtwagenchauffeur Ferre, het strijdbaar socialistisch
mandolineorkest De Krikskes en Josephine (91) met dochter Chris
.
Zelfdoding
“We hebben veel opgestoken over deze bijzondere plek, goed gelachen, maar nu en
dan kregen we het ook moeilijk; onder meer toen de zelfdoding van de broer van Chris
ter sprake kwam of toen Ferre vertelde over het vroegtijdig overlijden van zijn vrouw,
toen hij met zijn truck in Griekenland citroenen aan het laden was”, vertelt Anna.
Radio
Ook schepen van Cultuur Kathleen Krekels (N-VA) kan ‘Strandhoofden’ wel smaken.

“Pure verhalen van mensen dicht bij ons zijn het. Je kan de sfeer en levenshouding van
die bewoners echt voelen”, is haar lovende commentaar na beluistering. “We willen
als gemeente nieuwe initiatieven stimuleren, ook op cultureel vlak. Deze podcasts zijn
zeker een zinvol experiment gebleken, al komt er voorlopig geen vervolg.”
Strandhoofden is te beluisteren via Soundcloud. Een uitzending op de radio is voorlopig
niet voorzien. Maar wie weet? Xandry van den Besselaar won vijf jaar geleden al eens
de NTR Radioprijs met haar radiodocumentaire ‘De regen die naar boven valt’. Met
hun audio-installatie ‘Kamer van K’ stonden Xandry en Anna in het najaar van 2020
op de Zomer van Antwerpen (BE) en ILFU (NL). Onlangs werd bekend dat zij binnen het
ontwikkelingstraject Eigen Kweek de audiovoorstelling ‘Project Donald’ mogen maken,
over de zeiler Donald Crowhurst (GB) die in 1968 deelnam aan de eerste solo-zeilrace
om de wereld. Tweemanscollectief VETO zal dat verhaal in een live-podcast op scène
brengen.
https://soundcloud.com/user-973879956

Sint-Job – ‘t Goorhof heropent
met uitgebreid terras en
nieuwe concessie tot 2026

ONTDEK DE SUV
DIE BIJ U PAST!

Met een terras dat driedubbel zo groot is dan anders, heropende Bart Buellens café
’t Goorhof in de Kerklei. Hij kreeg ook goed nieuws van de gemeente, want hij kan zijn
klanten nog op z’n minst vijf jaar blijven bedienen. De concessie is verlengd tot 2026.
Pakweg twee decennia geleden telde Sint-Job liefst een twintigtal cafés. Vandaag
blijft er naast café Den Dremmel enkel nog ’t Goorhof over. “We mogen hier een mooie
mix van leeftijden verwelkomen”, stelt concessionaris Buellens sinds 2007 tevreden
vast. “Heel wat klanten hebben me al hun hulp aangeboden voor de opening zaterdag
en ze laten weten dat ze ernaar uitkijken om hier dit weekend op het terras te komen
genieten. Dat gevoel is wederzijds, want ik heb hen ook gemist”, bekent hij. “Van
grondwerken Godrie in Sint-Job heb ik nadarhakken gekregen om het terras af te
bakenen.”
ANTWERP AUTOMOTIVE
Gelukkig voor Sint-Job heeft hij de coronacrisis overleefd. “Dat is mede dankzij de
Eikenlei 102 - 2960 SINT-JOB-IN-’t-GOOR
gemeente die de concessiehuur heeft laten vallen. Daar ben ik ze uitermate dankbaar
voor. Daarnaast genoten we ook steun van de overheid.” Hij is ook erg tevreden over
Tel. 03 611 01 99 - www.mazda-antwerpautomotive.be
de samenwerking met de gemeente. “Een maand geleden had ik al gevraagd om het
terras te mogen uitbreiden. Die stond het toe, tenminste als het kon binnen de federale
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AntwAutom_BvS_85x92m.indd 1
26/04/2021 13:20
opnieuw
bekabelen
van
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luchters en staande lampen,
mei zet ik ook het personeel nog niet opnieuw aan het werk en bedienen mijn vrouw
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Ik
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werk:
tuinwerk,
we makkelijk aan het dubbele, als we ook binnen open mogen.” Hij kreeg ook goed
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onderhoud, alles voor uw tuin tel
nieuws van schepen Daan De Veuster (CD&V): “Het schepencollege heeft de concessie
0475.79.65.12 (particulier) Z94
0466.36.65.57 (particulier) Z110
voor zowel de feestzaal als het café verlengd tot en met 1 januari 2026. We zijn heel
tevreden over beide concessionarissen”, benadrukt deze. “Bart investeerde zelf ook
Alle
schilderwerken,
Alle snoeiwerken, aanleg van
al in nieuw sanitair en een rookkamer. De gemeente investeerde nog eens 100.000
elektriciteit,
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van
0484.981.159
(particulier)
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toch plaats moeten ruimen voor iets nieuws. “In 2024 zal wellicht een studie worden
stronken,
aanplantingen,
opgestart hiervoor. Dit gebouw heeft haar houdbaarheidsdatum overschreden.”
aanleg dolomiet paden, tel
0498.144.085 (particulier) Z111

Ik zoek werk: schilderen,
bezetten
van
muren,
onderhoud van uw huis, tel
0487.64.16.22 (particulier) Z112
Goedkoop
afbreken
uw
tuinhuis,
garage
afvoeren , gratis offerte
0487.715.534 (particulier)

van
en
tel
J21

Schilder/s
nodig?
Team
van 2 à 3 man, kwaliteit
is
onze
prioriteit!
Gsm
0489.51.73.74 (particulier) Z113

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

Gezocht
werk:
alle
tuinwerken,
veel
ervaring,
ook eventueel schilderen tel
0498.92.25.99 (particulier) Z114
Goedkoop afbreken van uw
afsluiting,
betonplaten
en
afvoeren, gratis offerte tel
0487.715.534 (particulier) J22
Ophalen van oude elektrische
toestellen, oude metalen tel
0495.78.90.31 (particulier) Z84
In- en verkoop tweedehands
mobiliteit
scooters
tel
0495.53.26.89 (particulier) Z86

T +32 3 353 33 30
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chapeau schilders
www.chapeauschilders.be
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HONDENVERZORGING

BOBBYLAND

Jachtwachtersdreef 312
2900 SCHOTEN
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Zijn er nog scholieren die
tevreden zijn met hulpjobke
van 4 à 5 euro/uur? dan kan
je me misschien helpen met
verdeling flyers en zo van die
dingen tel 0471.187.717 J14

MEEUS

Fase 1
10 Luxueuze
appartementen

Fase 1
5 appartementen

- Gemeenschappelijk fietsen/afvalberging
Ondergrondse
pakeergarage
Gemeenschappelijk
fietsen/afvalberging
-- Gemeenschappelijke
parktuin
-Ondergrondse
Gemeenschappelijk
fietsen/afvalberging
2
Slaapkamerappartementen
pakeergarage
-- Ondergrondse
parkeergarage
- Ondergrondse
pakeergarage
en/of tuin
2 Slaapkamerappartementen
Slaapkamerappartementen
-- 2Terras
- 2 Slaapkamerappartementen
Kwaliteitsvolle
afwerking
Terras
en/of
tuin
- Terras en/of tuin
- Terras en/of tuin
Start
fase 1 voorjaar
2020
Kwaliteitsvolle
afwerking
-- Kwaliteitsvolle
afwerking
- Kwaliteitsvolle afwerking

Goedkoop
verwijderen
afvoeren van coniferen
hagen,
gratis
offerte
0487.715.534 (particulier)

VAN

Fase11
Fase
appartementen
55appartementen

fase
voorjaar
2020
-- Start
2020
-Start
Startfase
fase11
1 voorjaar
voorjaar 2020

Te koop: pony koetsje op
luchtbanden
met
handrem
450 euro, paardenzadel 150
euro,
mazouttank
1.000l,
bovengronds, pony getuig 75
euro, tel 0476.23.72.24
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Verwijderen
van
asbest,
golfplaten,
afvoeren
en
plaatsen nieuw dak op uw
tuinhuis, gratis offerte tel
0487.715.534 (particulier) J16
Ik
geef
bijles
wiskunde,
economie, fysica, voorbereiding
op examens, 1ste tot 4de
jaar,
ASO/TSO/BSO,
30
euro/u tel 0476.54.11.14
J12
Te huur: Calpé, prachtig app.,
2/4 pers., zeedijk, gr. zonnig
terras, zeezicht, TV Vl. Wifi,
zandstrand, vrij vanaf juli, alle
comfort, tel 03.326.13.87 Z106

Gemeente Schoten geeft ongunstig
advies over leidingstraat
Ook het schepencollege vindt dat de geplande leidingstraat van het Ruhrgebied naar
de Antwerpse haven te vele impact heeft op Schoten. Het adviseert de startnota van
het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Leidingstraat Antwerpen – Ruhr ongunstig.
Het gaat over de eerste fase van een onderzoek in een zeer complex project.
Momenteel worden drie tracés onderzocht, waarvan er twee door Schoten lopen. Op
basis van alle adviezen zal een voorkeurtracé bepaald worden, waarover dan een
openbaar onderzoek zal georganiseerd worden.
Onder meer Gelateria Mama Calinka en enkele woningen krijgen de nieuwe pijpleidingen
onder hun panden met afbraak topt gevolg. Daarnaast dreigt ook veel schade in de
domeinen Borgeind en Calesberg.
“Het college is niet tegen een verdere uitbreiding van de leidingstraat op zich, want
hierdoor zal er heel wat minder vrachtverkeer op de baan zijn, maar is wel gekant
tegen de voorgestelde locatie”, aldus schepen van Ruimtelijke Ordening Paul De Swaef
(N-VA).
Indien zou geopteerd worden voor een tracé over Schotens grondgebied, vraagt het
gemeentebestuur dan ook uitdrukkelijk om de bestaande woningen te vrijwaren en
de impact op milieu en natuur te beperken door een meer centrale inplanting van
de leidingen binnen de reservatiestrook, een bundeling te realiseren met reeds

aanwezige ondergrondse leidingen, de mogelijkheid te onderzoeken om de leidingen
boven of onder elkaar te leggen en ook de mogelijkheid te onderzoeken om de reeds
geplande geboorde tunnel onder het Albertkanaal over een langere afstand aan te
leggen.
Er werden hierover reeds gesprekken gevoerd met zowel de verantwoordelijken van de
leidingstraat, als van een mogelijke A102 en de spooraansluiting. “Onze bezorgdheden
en verwachtingen zijn duidelijk overgemaakt en het gemeentebestuur gaat ervan uit
dat, mocht een tracé door Schoten de voorkeur krijgen, hiermee rekening gehouden
wordt”, besluit De Swaef, die zelf vlakbij de geplande leidingstraat woont.

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

Verjaren én overgrootmoeder én
viergeslacht. Wat kan een mens
zich nog meer wensen?
Inderdaad, Francine Van Overloop (°1 mei 1939) mocht begin deze maand
niet alleen 82 kaarsjes op haar feestelijke verjaardagstaart uitblazen,
maar sinds 17 februari van dit jaar is zij tevens de fiere overgrootmoeder
van Finne, het eerste kindje van
Ben (°28 juli 1988) en Noémie (°11
januari 1990) Bruininkx-Van de
Perre.

mama van Noémie, en overgrootmoeder van Finne, is immers Kristel Van
Overloop (°21 oktober 1960) en reisagent van beroep. Als ‘mamou’ van
Finne, zorgt zij ook af en toe voor haar kleinzoontje Miyagi (7 augustus
2018) van haar andere dochter, Anaïs.

Hebt, kent of maakt u dus zelf deel uit van een m/v viergeslacht?
Vertel het ons meteen (info@bodevanschoten.be) en wij maken er
graag een fijn stukje van!

“Als overgrootmoeder en gids
in Antwerpen, zal zij vast haar
chauvinisme en liefde voor die
plaats aan haar achterkleinkind
doorgeven”, lacht mama Noémie.
Zij woonde 25 jaar lang in de
Schotense wijk De List en danst
al sinds haar 5de levensjaar bij
Dansgroep Chara, waar zij een
hechte vriendenkring heeft
opgebouwd. Na enkele jaren als
architect te hebben gewerkt, is
zij nu als projectmanager in de
reiswereld aan de slag.
Die carrièresprong kwam er niet
als een donderslag bij heldere
hemel, vermits Noémie de
reismicrobe thuis samen met de
pap kreeg binnen gelepeld. De

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

Brecht – Leerlingen
Sint-Michielsschool komen tot
rust in nieuwe huisjes
De tweehonderd leerlingen van de lagere school Sint-Michiel in de Venusstraat hebben
heel wat nieuwigheden op de speelplaats gekregen. Naast vijf rusthuisjes is ook een
hinkelpad officieel geopend.
De houten rusthuisjes zijn gemaakt door zesdejaars houtbewerking van PT2O
(praktisch technologisch onderwijs) in Turnhout. Bedoeling is dat de kinderen zich op
de speelpaats zelf even in alle rust kunnen terugtrekken. “Vroeger moesten leerlingen
die even de drukte wilde ontwijken, zich afzonderen in een stille ruimte in de school,
weg van de speelplaats. Daar moesten we ook in extra toezicht voorzien. Nu hoeven ze
zich niet meer te verplaatsen en is er geen extra toezicht nodig”, legt directeur Wim
Mertens uit.
De leerlingen zijn er al meteen fan van. “Toen onze directeur het voorstelde op de
eerste en enige leerlingenraad van dit schooljaar, waren we meteen enthousiast.
We hebben al gemerkt dat alle kinderen, van eender welke leeftijd er al gebruik van
maken”, weet Louis Van Tichelen (11) van de leerlingenraad. “Het is belangrijk dat we
ergens even rustig met elkaar kunnen babbelen”, vindt collega Moran Gorrens (12) van
het zesde leerjaar. “De andere kinderen begrijpen meteen dat als je in zo’n huisje zit,
ze je met rust moeten laten. De bankjes zitten redelijk goed en met het dakje erop voel
je je ook wel veilig afgeschermd.”

Heb je een druk leven en durf je jezelf wel eens opzij
schuiven? Dan is het nu tijd om eenzaamheid, angst en of
gemis een juiste plaats te geven in je leven. Ik help je vooruit
te kijken en je doelen op emotioneel vlak te bereiken.
Tel. 0494 87 90 98
Blijde Inkomst 36 - 2970 ‘s-Gravenwezel

SPORTKAMPEN IN WIJNEGEM
ZWEMLESSEN

www.dynamx.be- Patrick Lievens

0475/357 807

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

T. 0474 71 53 97

www.sallyburo.com

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

Wat de directeur meteen is opgevallen is dat de leerlingen er heel verantwoordelijk
mee omspringen. “Er zijn nog geen regels voor het gebruik van de huisjes opgesteld,
maar dat blijkt niet nodig. Zo leren we de kinderen ook om respect te hebben voor
nieuw materiaal. Dat hebben we in het verleden ook al ondervonden met het nieuwe
speeltuig op de speelplaats. We hebben nog geen baldadigheden gezien”, merkt
hij tevreden op. Sint-Michiel is ook een trotse Rode Neuzen school. De leerlingen
organiseerden al verschillende acties voor dit doel. Met het budget dat Rode Neuzen
dan geeft, hebben ze de huisjes gekocht.
Heel nieuw op de speelplaats is ook het hinkelpad. De juffen toonden alvast het goede
voorbeeld. “Het moet de kinderen helpen om meer te bewegen. Ze gaven zelf aan dat ze
zich soms verveelden en dat ze nood hebben aan extra stimulansen.” Verder toonden
de juffen ook nieuw speelgoed, zoals een bal voor elke klas en nieuwe rijtuigen.

REPARATIE KLOKKEN
kan ook bij u thuis

0497 62 15 62
Uurwerken, batterijen
en bandjes: Denys & Ca
Bredabaan 246
Brasschaat 03 430 20 83
www.denys-co.be

Te huur: Cote D’Azur, huis 4p.,
2 slpk, 2 badk, terras, tuin, alle
comfort tel 0475.46.56.67 J9
Te koop: vleugelpiano van
prof piano op rust 2.800
euro, tel 0495.246.087
J7
Te koop: herenfiets met versnellingen, volledig in orde,
50 euro gsm 0476.47.10.31 J8
Goedkoop vellen van bomen
en afvoeren, gratis offerte tel
0487.715.534 (particulier) J18

Hulpjongen +/- 14 à 15 jaar gevraagd voor distributiewerk regio
Merksem, Schoten, Wijnegem,
Deurne voor tijdschriften en
magazines tel 0471.187.717 J13
Te huur: app.
Zuid-Tenerife,
1ste linie en zicht op zee, zwembad naast de zee, TV-Vlaanderen tel 0476.328.864
J11

Brecht – Ingetogen herdenking
slachtoffers Tweede Wereldoorlog

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Met een kleine plechtigheid, in coronatijd, werd op 8 mei het einde van de oorlog ‘40’45 herdacht aan het monument voor de gesneuvelden in het centrum. De zesdejaars
van basisschool De Sleutelbloem legden een zelfgeschilderde klaproos neer.
“8 mei 1945 kunnen we niet zomaar vergeten. Die herwonnen vrijheid, we weten
nu heel goed wat dit betekent. Vrede is geen verworvenheid en daarom moeten
we de gesneuvelden blijven herdenken”, benadrukt voorzitter Jef Laps van NSB
Noorderkempen. “Op 6 juni 1944 is de invasie hier gestart en in de maanden september
en oktober hebben de gevechten ter plaatse veel slachtoffers gemaakt. Meer dan 300
soldaten, ruim de helft Duitse, lieten hierbij het leven.”
Burgemeester Sven Deckers (N-VA) maakte van de gelegenheid gebruik om ook
oud-strijder Jos Van Herck te gedenken die op 1 mei jl. is overleden. “We zijn
iedereen dankbaar die voor onze vrijheid vandaag heeft gestreden. Het is nu onze
verantwoordelijkheid om die door te geven aan de volgende generatie. We kunnen
klagen over de coronapandemie, maar dat verbleekt bij de ontberingen die velen
hebben doorstaan in de Tweede Wereldoorlog”, brengt hij graag in herinnering. Hij
dankt ook de leerlingen van het zesde leerjaar van GBS De Sleutelbloem. Die hadden
een mooie grote klaproos geschilderd, met al hun namen erbij.

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

Garagepoorten
domeinpoorten
zonwering rolluiken
automatisaties
alle herstellingen
en onderhoud
slpk, berg., terras en garage, info
bij Livitas tel 03.645.00.21 J27
Gratis: twee tunnelserres, 1 nieuw
1x3x2x2,40m, gebruikt, zelf af
te halen tel 0472.36.41.44 J24
Te koop: visgerief zowel voor
zee als zoetwater, lieslaarzen tel 03.636.18.61
J23
Te koop: herenfiets uitstekende
staat, praktisch niet mee gereden,
prijs 75 euro tel 03.385.24.54 J25
Dringende uitbater(s) gezocht
voor Clubhouse Etang Vallier aan vakantiepark in de
Charente (Fr.) voor info: 0033
603717202, Ned. gesproken J26
Te koop: geren. app, 1ste verd.,
hal, apart, toilet, living, voll.
geinst, kkn, 1 badk met douche, 2

Te koop: herenfiets Oxford 50
euro, 4 Damjeannes voor wijnmaker, 20 euro/st tel 0468.46.96.13
of
03.645.58.27
J28
Te koop: boeken Danielle
Steel, 5 euro per boek, Pascale-mgs@hotmail.com
J29
Te koop: telefoon 3 stuks,
afstandsbediening,
20
euro,
weg wegens einde
huis tel 0473.40.19.64
J30
Te koop: kinderwagen Joolz
day 100 euro, in goede staat,
lichtgrijs
met
reiswieg,
4
zit, tel 0498.73.72.48
J31
Te koop: microgolfoven met
gril, nw, alsook draagb. bandopnemer,
goede
st,
prijs
o.t.k. tel 0476.75.49.98
J32

03/658 14 80

info@poortencentrale.be

DENYS & CO
INKOOP OUD GOUD,
JUWELEN EN MUNTEN.

HERSTELLINGEN
EN EIGEN ONTWERPEN.

UNIEKE GOUDEN
EN VINTAGE JUWELEN

BREDABAAN 246, BRASSCHAAT

03 430 20 83

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
MECHELEN: Antwerpsesteenweg 88 - GLVL appartement in groene
omgeving naast park gelegen : inkom, hal, bergplaats, open keuken,
living, 1 slaapkamer, badkamer, terras, tuin.
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

Zie onze beschikbare woningen op :
http://www.notarisdeferm.be

Verzamelaar koopt munten en
bankbiljetten
Ook hele verzamelingen

0475/34.21.18

leuk in de aanbieding, geef me
een seintje: 0487365100 Z90
Te koop of te huur: appartement
te
Spanje,
email:
Diana.maene@telenet.be
Z87
Gezocht : poetshulp met ervaring te Schoten. We zoeken een verzorgde poetshulp
voor 1 dag per week, huishoudelijke taken, poetsen, strijken. Tel. 0495 36 60 51 Z88
Prof. burg. ir op rust geeft bijles wiskunde en/of fysica in
Schoten of omgeving. Alle niveau’s secundair. Tel. voor afspraak 0488/558.797
Z89
Ik koop alles van Nintendo, Sega,
Playstation. Ook oud speelgoed,
(oude) strips, verzamelobjecten
allerhande, curiosa, memorabilia, enz... Kortom, hebt u iets

Gezocht
SOLEX
brommertje
dat rijdt op benzine. Mag werk
aan zijn Bel 03 484 53 79 Z92

EPC ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT
Snelle service

EPC Irene

tel. 0496 556 182

Projectgronden, afbraakpanden,
opbrengsteigendommen, etc.
Contacteer ons op
0472/98.33.10
of info@8c8vastgoed.be,

Carolien Snoeys,
8C8 VASTGOED BVBA

Gemeente wil Schoten
schoner maken
Als één van de laatste gemeentes in Vlaanderen springt ook
Schoten op de (vuil)kar van Mooimakers, de Vlaamse campagne
tegen zwerfvuil. “Wij noemen de opgedreven inspanningen om onze
gemeente properder te maken liever Schoon Schoten”, heeft schepen
van Afvalbeleid Walter Brat (N-VA) een catchy naam achter de hand.
Walter Brat stelt Schoon Schoten niet toevallig voor in het Gelmelenpark.
“Dit is samen met de Marsstraat één van de hotspots voor zwerfvuil, maar
er zijn nog van zulke plekken”, weet de schepen.
“Dankzij de Vlaamse toelage van 50.000 euro gaan we nu eerst in kaart
brengen waar precies mensen onze gemeente bevuilen. We hebben nu
liefst vijfhonderd vuilbakken staan. Een indrukwekkend aantal. Maar
misschien moeten dat er wel minder worden en moeten we ze strategisch
beter uitzetten. Dat en veel meer wordt momenteel gemeten.”
Niet alleen de werkmannen met veegborstel en blik die dagelijks de
Schotense straten en parken uitkammen worden ingezet en extra
gecoacht voor Schoon Schoten. Walter Brat laat weten dat de gemeente
voortaan ook verplaatsbare camera’s inzet op plekken die in het verleden
gevoelig bleken te zijn voor
sluikstorten.
“Wie stiekem afval komt dumpen
en gefilmd wordt, is gezien en
zal vervolgd worden. De eerste
boetes werden al uitgeschreven.
Uiteraard gebeurt de inzet van
deze verplaatsbare camera’s
met waarschuwingsbord, zoals de
privacywetgeving voorschrijft”,
stelt Brat.
Zwerfvuil gezien?
Mail sluikstort@schoten.be

Kort nieuws uit Schilde

NUYENS - DOM
SCHOTEN

ONDERHANDELINGEN SPORTHAL STOPGEZET, GEMEENTE WIL DOORSTART

Het gemeentebestuur van Schilde heeft beslist om de lopende procedure voor een
sporthal op de locatie aan school Vennebos stop te zetten. De onderhandelingen
daarover tussen de gemeente en de scholengroep INVENTO liepen al een tijdje stroef
en beide partijen schoven de schuld daarvoor in elkaars schoenen. “We zijn niet tot
een overeenkomst kunnen komen met INVENTO en GO! voor de verwerving van de grond
voor de bouw van de gemeentelijke sporthal”, klinkt het nu bij schepen van Sport
Pascale Gielen (N-VA). Daarom gaat de gemeente een nieuwe mededingingsprocedure
met onderhandeling opstarten voor de bouw van een nieuwe sporthal. Een doorstart
met hetzelfde studiebureau is mogelijk, het basisontwerp en het programma van de te
bouwen sporthal kunnen dus gekopieerd worden, aldus de schepen. “Met de opstart
van een nieuwe procedure zouden we graag prijsgunstiger landen. Vanzelfsprekend
kunnen INVENTO en GO! nog steeds meedingen.”

GEEN RECEPTIE, WEL ETEN EN DRINKEN AAN HUIS

Zo’n 650 zestigjarigen hebben van de gemeente Schilde een ontbijtmand of aperobox
gekregen. Normaal worden die jarigen getrakteerd op een receptie, maar vanwege
corona werkte de gemeente een alternatief uit. De gelukkigen konden kiezen uit
een apero- of ontbijtoptie en moesten hun geschenk zelf afhalen in Werf 44. Lokale
handelaars hebben de pakketjes samengesteld.

ALLE GLASWERKEN
• Dubbele beglazing
• Spiegels
• Loodreparaties
• Koepels & vitrines
• Plaatsen van ventilators
• Zelfwerkend patroon

SNELLE
SERVICE

• PVC en aluminium

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

Te koop: microgolfoven met
gril,
nw,
alsook
draagb.
bandopnemer, goede st, prijs
o.t.k. tel 0476.75.49.98
J32
Gezocht
gepens.
tuinman
voor één dag per week
in
‘sGravenwezel.
Tel
0477.765.662
J33
Te Koop: Boss universele
wandlijm 5 kg + Boss Optivlies
CP 22 m. ipv. 25 m. Totaal
prijs 71,87 nu voor 50,00.
Tel.
0478/546.539
J34
Alle renovatie-bezettingswerken
en schilderen, binnen en buiten,
gyprocwerken gevel, renovatie
kleine sloopwerkzaamheden tel
0493.301.294 (particulier) J35

Ik zoek werk: schoonmaken,
koken,
bejaardenzorg,
babysitten, ik heb ervaring
tel 0465.20.29.68 Ela
Z111
Te koop gevraagd: spullen
van
zolder,
schilderijen,
curiosa,
brocante
enz..
tel
03.663.65.70
Z110

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

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.

Tel. 03/665 09 32
Open: week + zat. van 9 tot 19u.
Gesloten op woensdag, zondag en feestdagen.

Luc geeft reeds 20 jaar de beste
prijs voor de volledige
opruiming van kelder tot zolder
van uw eigendom. Snelle
afhandeling, contante betaling!

0487/28 64 30

Te koop: koelkast +/- 1.50mH,
zeer goede staat, nieuwe
stoomkoker Kenwood prijs
o.t.k.
tel
0476.75.49.98

RAMEN EN DEUREN

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

Bewoners Picardiëbuurt
willen hun bos redden

BIJNA-ZOMER
EDITIE
1 JUNI
25 MEI

RESTAURATIE VAN
ANTIEKE MEUBELEN
Paul Goyvaerts
0496 43 68 54

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

0493 42 80 79

De bewoners van Picardië, niet de regio in Noord-Frankrijk, maar de wijk in
Centraal-Schilde, hebben een groot spandoek gehesen in ‘hun’ bos. “De dreigende
verkaveling van het voorste stuk zal de aanzet vormen tot de volledige vernietiging
van dit kloppend hart van onze buurt”, vrezen Rado Okiljevic en Raf Van Gils van het
buurtcomité. Dat roept de hulp in van de gemeente om Picardiëbos te redden.
Het Picardiëbos is in de rest van Schilde misschien niet zo bekend, maar voor veel
bewoners van de Picardiëlaan en wel zeker twintig straten in de omgeving is het de
plek waar ze graag tot rust komen en van de natuur genieten, even de benen strekken
of de hond uitlaten.
“We dragen zelf zorg voor ‘ons’ bos met jaarlijkse opruimacties. We helpen de natuur
een handje door het ophangen van nestkasten en maken het samen gezellig in het bos
tijdens ons jaarlijkse buurtfeest”, vertelt Filip Helssen, voorzitter van het buurtcomité,
dat actief is sinds 2008. Maar sinds kort is er ook een actiecomité Picardiëbos. De
groene long van 13,4 hectare is namelijk niet van de buurtbewoners zelf, maar van
verschillende eigenaars die het betreden ervan gedogen. Alleen het grootste stuk in
het midden geniet bescherming als bosgebied. Het stuk vooraan tegen de Picardiëlaan
daarentegen staat ingekleurd als woongebied.
“Al sinds 2014 probeert het Antwerpse OCMW, eigenaar van de vierduizend vierkante
meter, een vergunning te bemachtigen om dat stuk bos te kappen, te verkavelen
en te verkopen om haar schulden af te bouwen”, vertelt Rado Okiljevic, die al
twintig jaar tegenover het bos woont. “De plannen werden aanvankelijk met succes
tegengehouden, maar de provincie verleende later toch een vergunning. Ons beroep
hiertegen werd afgewezen, al hopen we in cassatie alsnog gelijk te halen voor de Raad
van State. We zijn nu erg ongerust dat deze mooie en vertrouwde groene long, echt het
kloppend hart van onze buurt, straks voor de bijl gaat. Het kan een precedent zijn om
later nog veel meer van het bos aan te snijden, te verkavelen en zo te versnipperen.”
Het actiecomité weet zich goed omringd door onder meer Pascal Mallien van het
gereputeerde advocatenkantoor Baker McKenzie en telt ook heel wat talent in eigen
rangen. De bewoners zijn nu een tegenoffensief gestart. “Om te beginnen willen we
iedereen in de buurt bewust maken van het gevaar en het belang om voor dit bos
te strijden”, vertelt Ingeborg Peeters, die samen met haar dochters Hannah en Ella
het voorbije weekend alvast de hele wijk zorgvuldig informeerde met een heldere
bewonersbrief en flyer. Intussen is er ook een Facebookpagina en digitale postbus
want er staan nog heel wat acties op stapel.
“We zouden ons in de strijd om Picardiëbos te redden graag gesteund zien door de
gemeente. Maar vooralsnog is niet duidelijk of die wel echt inzit met dit prachtige
stuk natuur in Schilde”, zegt Raf Van Gils. “De gemeente ging onderhandelen met
het Antwerpse OCMW over een mogelijk aankoop, al dan niet in samenwerking met
andere partners zoals bedrijven die uit zijn op boscompensaties om hun ecologische
voetafdruk te verkleinen. Hiervan bestaan elders mooie voorbeelden. Open Vld,
mee aan zet in dit lokaal bestuur, heeft tijdens haar verkiezingscampagne in 2018
overigens beloftes in die zin gemaakt.”
Burgemeester Dirk Bauwens (N-VA) zegt zich bewust te zijn van de waarde van het
Picardiëbos. “Maar als gemeente zelf investeren in ‘bouwgrond’, zou ons minstens één
miljoen euro kosten en is niet haalbaar, noch zinvol. Dat geld steek ik liever in terrein
dat bij voorbeeld onthard kan worden”,
aldus Bauwens.
“Mocht een organisatie zoals
Natuurpunt, Greenplease of de buurt
via crowdfunding het achterliggende
bosgebied zelf willen aankopen, zullen wij
graag over de brug komen. We hebben
voor zulke strategische aankopen van
bedreigd natuurgebied jaarlijks een
potje van 75.000 euro opzij staan. We
hebben dat eerder al aangewend voor
een stuk bos aan de Fortsteenweg dat
door Agentschap Natuur en Bos werd
aangekocht”, zegt de burgemeester,
die aankondigt heel binnenkort in
overleg te zullen treden met actiecomité
Picardiëbos.

PINKSTERVIERING

Ik koop collecties Lp’s, 45t,
cd,
dvd,
boeken,
strips,
pick-ups,
beste
prijs
tel
0475.37.64.96 (particulier) Z007

Sint-Cordula

zondag 23 mei, 9.30u

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

GAAT LIVE STREAM – VIER MEE !

BELASTINGSBRIEF INVULLEN !!!

Pinksteren, het feest van de Heilige Geest; de voltooiing van het paasgebeuren, de dag
dat de leerlingen van Jezus, spreekwoordelijk, het cenakel uitbraken om het verhaal
van Jezus tot bij de mensen te brengen vieren we dit jaar op zondag 23 mei in een
feestelijke eucharistieviering om 9u30 in onze Sint Cordulakerk.
Letterlijk uitbreken kan nog niet maar samen vieren wel. Neem deel aan deze feestelijke
viering waarin pastor Theo zal voorgaan samen met het PKG en verantwoordelijken
van christelijke organisaties uit onze gemeenschap.

Inl. 0486 38 22 28

Gebruik volgende, zeer eenvoudige, link naar de viering:
www.federatieschoten.be U komt dan op: eucharistieviering Pinksteren online
Gewoon door klinken en we weten elkaar te vinden rond de tafel van de Heer.
Probeer de link nu reeds, dan bent u er helemaal klaar voor. Gewoon doen!

Te koop gevraagd: 2de h. aanhangwagen, mag werk aan zijn. Geen
geremde tel 0492.263.118 Z25

Betaal niet te veel. geld
terugkrijgen is plezanter dan
betalen. Bij u thuis ingevuld en
berekend door belastingspecialist

“Wonderbaarlijke ‘stapmachine’
geeft Mira boost”
Mira, een dertienjarig meisje uit Schoten dat kampt met ernstige meervoudige
beperkingen, zet de jongste tijd reuzenstappen voorwaarts in haar motorische
ontwikkeling. “We zijn echt onder de indruk van wat die Noorse ‘stapmachine’
teweegbrengt bij onze dochter. De Innowalk is een ‘gamechanger’ voor wie (opnieuw)
moet leren stappen, maar helaas peperduur in aankoop”, doen Daan Materné en
Vicky Coupé een oproep naar de overheid om de prijs te helpen drukken.
Mira is een even fantastisch kind als de Antwerpse zangeres naar wie ze genoemd is. Het
meisje uit Schoten is lief, open, warm, tolerant en eerlijk. ‘In de fleur van haar leven’, zeg
maar, naar de klassieker van de artieste.
Haar optimisme en goedlachsheid zijn niet evident want Mira kan niet zelfstandig stappen
en zal dat wellicht nooit kunnen zonder hulpmiddelen. Een zwaar kruis om dragen,
maar de ouders én Mira maken er bewonderenswaardig het beste van en stralen van
levensvreugde.
“Vier maanden na haar geboorte ontdekten we dat onze dochter door een onbekende
oorzaak tijdens de zwangerschap hersenverlamming had opgelopen met alle complicaties
die hiermee gepaard gaan”, vertelt haar papa Daan. “Het was de start van een opvoeding
met veel vallen en telkens weer opstaan. Om de impact van haar verkorte spieren te
beperken, onderging Mira bij voorbeeld heel moedig al vijftien botox-infiltratie-operaties.”
Een tijd geleden introduceerde Els Van Daele, één van de kinesisten van Mira in Heder, de
‘Innowalk’ in haar oefenprogramma. Die stapmachine ziet er uit als een gesofistikeerd
fitnesstoestel, maar dan met allerlei veiligheidsgordels. Wanneer Mira op onze vraag
met plezier een demonstratie geeft, wordt ze door haar papa eerst veilig op de
stapmachine gezet. Met de afstandsbediening komen de Innowalk én meteen ook Mira
zelf wonderbaarlijk en vloeiend in beweging.
“Het werkt een beetje zoals bij trapondersteuning van een elektrische fiets”, legt mama

Vicky uit. “De ‘stapmachine’ en de sensoren die erin verwerkt zitten, stimuleren Mira om
de ‘juiste’ spieren te gebruiken, die haar de meest optimale vorm van voortbewegen
garanderen. Naast een nuttige fysieke oefening is het een goede training van het
onderbewustzijn om die patronen, ook wanneer ze niet op de machine staat, maar bv.
achter haar looprek stapt, te gebruiken.”
De firma Albatros uit Bonheiden voert
de Innowalk vanuit Noorwegen in ons
land in.
Door de spectaculaire vooruitgang die
Mira maakt, gingen de ouders graag
in op het aanbod om de stapmachine
twee weken thuis intensief te laten
gebruiken. De paasvakantie is nog
niet gedaan en Mira legde al 29 km af.
Hinderpaal is de kostprijs van het
apparaat: ruim 26.000 euro. Familie
en vrienden van Mira zijn een
crowdfunding gestart in de vaste
overtuiging dat ze de vrolijke meid
aan ‘haar’ eigen stapmachine zullen
helpen. “We redden ons wel, maar
mijn bezorgdheid gaat uit naar
lotgenoten van Mira die niet zo goed
omringd zijn. Het moet toch mogelijk
zijn dat pakweg de ziekenfondsen hierin tussenkomen? Door een verdere verspreiding van
deze stapmachine kan de overheid immers besparen op kosten voor kinesitherapie.”
Daan snijdt tot slot een taboe aan: het knagende schuldgevoel dat je als ouders nooit
genoeg doet voor je kind met zulke beperking. “Dit hulpmiddel heeft dus ook impact op alle
mensen rondom het kind. Het welzijn van heel het gezin vaart hier wel bij”, besluit de papa.
De ouders van Mira willen hun ervaringen delen via daanenvicky@hotmail.com

Gevraagd

POETSER m/v

MARNIX DE SADELEER

Ervaring vereist
Nl-talig heel belangrijk
Ochtenduren - Vervoer: auto

Gasthuisstraat 27
2960 Brecht

ZAAL/KEUKENPERSONEEL m/v

GEZOCHT

Ervaring vereist
Nl-talig heel belangrijk
Vervoer: auto

WIJ ZOEKEN TER VERSTERKING
VAN ONS TEAM:

KOK m/v

JURIDISCH MEDEWERKER

Ervaring vereist - DRINGEND
Nl-talig heel belangrijk

TOILETDAME
Ervaring is een pluspunt
Verzorgd voorkomen
‘s avonds beschikbaar
Nl-talig heel belangrijk
Eigen vervoer

DE VOGELENZANG
Solliciteren op nummer
0473 13 82 94
Gezocht
WINKELBEDIENDE voor slagerij

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

Voltijds
vrijdag en zondag vrij
Manusje van alles
rijbewijs is vereiste
BAKKERIJ GEERTS
Turnhoutsebaan 548
Wijnegem
03 353 66 91

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER
Voor nazorg en formaiteiten na het verlijden van de akten,
e-registration, opmaken en versturen afschriften, klassement, . . .
DEELTIJDS
Werkomgeving:
- Nieuw modern kantoor, dichtbij station Noorderkempen;
- 1 notaris en 5 medewerkers;
- Onthaal van cliënten en rechtstreeks contact met cliënten
- Sociaal en communicatief;
- Zelfstandig dossierbeheer en zelfstandig werken;
- Gemotiveerd
- Kennis van software;

Graag uw sollicitatie en CV bezorgen op
volgend e-mail adres:
marnix@notarisdesadeleer.be

Gevraagd

LOSSE
MEDEWERKER

Voor dossierbeheer en dossieropvolging van courante akten
(verkopen, leningen, . . .)
VOLTIJDS

Restauratie
reinigen
van
schilderijen 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
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

Molurenplaatsen, Orac Decor tel
0486.76.68.47 (particulier) Z75

Tuinman met ervaring: tuin
onderhouden
snoeien,
en
verticuteren, gras, zaaien en
vellen van bomen, uitfrezen tel
0494.61.52.45 (particulier) Z54

Gezocht

Ik zoek werk als schilder, kl
reparaties, tuinwerk, prijs 14
euro/u, ik spreek Frans tel
0485.17.42.94 (particulier) Z69
Dame
zoekt
werk
als
poetsvrouw/strijkster.
GSM
0465.757.370 (particulier) Z73

KEUKEN/
ZAALHULP

voor
AFSPANNING KEYSERSHOF
te ‘s-Gravenwezel

Tel na 15u

0476 23 75 75

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

Schilderwerken
binnen
en
buiten
met
referenties,
tel
0486.76.68.47
Z11
Bijles wiskunde, Fysica, alle
niveaus, jaren ervaring, aan
huis, tel 0474.97.64.66 Z36

Gratis
leeghalen
van
inboedels, bel vrijblijvend tel
0478.53.67.19 (particulier) Z72

Restaurant - Taverne
DE KEYSERSHOEVE
te Sint-Job-in-’t-Goor
zoekt voor onmiddellijke indiensttreding

KELNER / DIENSTER
BARMAN
Zich aanmelden na tel. afspraak
met Dhr. Peter Van Esbroeck
Tel: 03 636 10 59 of 0497 588 186 (na 10.00u)

Voor een volledig nieuw project in Schoten zijn wij
op zoek naar

PERSONEEL
Uren zijn bespreekbaar
Vereisten
• flexibel
• ervaring in boetiek verkoop (kleding)
• sociaal in omgang
• zelfstandig kunnen werken
• verzorgd voorkomen
• minimumleeftijd 30 jaar

Mail je CV met foto naar
info@fobie-fashion.be

Gezocht
SOLEX
brommertje
dat rijdt op benzine. Mag werk
aan zijn Bel 03 484 53 79 Z92
Te huur: Merksem: 1ste verdiep,
goed gel.en verz., 1 slpk app.,
liv., voll inger. kkn, douche,
berg-waspl, keld., fietsberg, beschikb 1 juni, 560 euro + 40 euro
kosten tel 0495.57.57.76 Z91

Technisch Atheneum Brasschaat
pakt uit met
twee wetenschapsboxen
Wetenschap is fun, dat bewijst TA Brasschaat met de lancering van de
twee boxen die je onderdompelen in de wereld van de wetenschap. In
beide veilige sets met handleiding vind je alles voor leuke experimenten
om de wetenschap te ontdekken in het dagelijkse leven. De boxen zijn erop
gericht om de belangstelling van de jongeren voor een wetenschappelijke
richting op het TA Brasschaat op te wekken. Fun en leren gaan zo perfect
hand in hand.
Om ervoor te zorgen dat de experimenten aansluiten bij de leefwereld,
interesses en kennis van de jongeren, voorziet de school twee
wetenschapsboxen. De eerste is gericht op leerlingen van tien tot twaalf
jaar die binnenkort de overstap naar het secundair onderwijs zullen
maken. Deze box is laagdrempelig en maakt uitsluitend gebruik van huistuin-en-keukenmiddeltjes. De tweede box is ontworpen op maat van

Te huur: Nieuwpoortbad 4 pers.,
app. per week/maand/50m v zee,
garage, kl huisd toegel, mei is vrijgekomen tel 0486.84.82.79 Z93

leerlingen in de eerste graad secundair onderwijs. Deze experimenten
vragen iets meer wetenschappelijke achtergrond, maar staan daarom
niet minder garant voor plezier.
Alle experimenten zijn makkelijk thuis uit te voeren. Beide boxen
dagen je ook uit om enkele denksport puzzels op te lossen. Breng je
antwoordformulier binnen bij TA Brasschaat op 26, 28 of 29 mei en ontvang
een leuke verrassing.
Wil jij ook een wetenschapsbox scoren? Dat kan! Haast je naar www.
ktabrasschaat.be en bestel hier jouw box. Wacht niet te lang, want de
voorraad is beperkt.
Meer
weten?
Surf naar www.
ktabrasschaat.be of
geef ons een seintje!
Prins Kavellei 98,
2930 Brasschaat T
– 03/651 55 71 info@
ktabrasschaat.be

PUBLI.

In woonzorgcentrum Vordensteyn is op 84-jarige leeftijd Luc Stockbroekx overleden.
De telg van de bekende Schotense familie was één van de pioniers van de tennissport
in onze regio. Hij slaagde er zelfs in om Björn Borg en andere wereldtoppers naar zijn
club Witte Wilg in Koningshof te halen voor een partijtje.
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Antwerps tennispionier
Luc Stockbroekx (84) overleden
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TANDARTS

Als vierde zoon in een rij van zes groeide de in Berchem geboren Luc Stockbroekx op
in de Schotense wijk Koningshof. “Daar bracht hij ook zowat zijn hele verdere leven
door”, getuigt zijn ‘petekind’ Diederik Stockbroekx (44). “Al snel bleek ‘nonkel Luc’
een zeer gedreven sportman te zijn met een echte winnaarsmentaliteit. Zo werd hij
wereldkampioen wielrennen bij de universiteitsstudenten.”

Wachtdienst
Antwerpen Centraal
oproepnummer

Tel.: 0903/399 69
weekend feestdagen

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

014/24 24 14

vroedvrouwenteam@wgkantwerpen.be
www.witgelekruis.be

AL-ANON

Groep (Kiel)
hulp aan familie
en vrienden van
drankzuchtigen
TEL: 03 289 75 32

Tip Top Voeten

Pedicure - Manicure

0478/911.343
Luc Stockbroekx stond mee aan de wieg van voetbalclub Koningshof en speelde mee
in 1952 mee in het allereerste eerste elftal. “De rode draad in zijn sportieve leven werd
toch het tennis”, vervolgt Diederik. “Nadat hun vader geen toelating had gekregen
om aan de Zilverstraat een weg aan te leggen en vijf woningen te bouwen, vroegen
de twee broers Luc en Fa Stockbroekx de gemeente om er dan maar een tennisclub
te mogen starten.”
De broers zagen hun droom in vervulling gaan in 1971. Ze hadden hun licht opgestoken
in Duitsland en bouwden in Koningshof de eerste tennishal van het Antwerpse met drie
tennisterreinen. Ze vervulden ook nadien een pioniersrol. Dat bleek onder meer bij het
aanleggen van twee kunstgrasvelden halverwege de jaren tachtig al.
“Eén van de hoogtepunten was de passage van Björn Borg in 1980”, getuigde Luc
Stockbroekx negen jaar geleden zelf aan Bode Van Schoten. “Hij zou dat jaar voor
de vijfde keer Wimbledon winnen, maar in februari kwam de Zweed wel een hele dag
naar Schoten. Borg heeft honderden Antwerpse tennisliefhebbers toen de dag van
hun leven bezorgd.”
“Hij was erg trots dat zijn kleinkinderen ook sportief voor de dag komen, met als
voorlopig hoogtepunt de selectie van Thibeau Stockbroekx voor de nationale ploeg
The Red Lions”, brengt Diederik nog een eresaluut.
De uitvaart met kerkdienst van Luc Stockbroekx vond plaats in zijn geliefde OnzeLieve-Vrouw Koningin in Schoten.

info@tiptopvoeten.be

Komt aan huis

Thuisverpleging
Wit-Gele Kruis

Afdeling Zoersel-Schilde
Turnhoutsebaan 329 / 2970 Schilde

03- 383 23 85

Netwerk Palliatieve Zorg
Noorderkempen v.z.w.:

advies en hulp rond palliatieve zorg
coördinatie thuiszorg
secretariaat: CODA HOSPICE
telef. permanentie 03 633 20 11

Wachtdienst
dierenartsen
voor Antwerpen en omgeving
gedurende weekend & feestdagen

Tel.: 03 233 56 51
Vrijdagavond tot maandagmorgen
www.wachtdienst-dierenarts.be

Zelfstandige
Verpleegkundigen

Drankprobleem?

of 070/222 678

Tel. 03/321 24 24

www.vbzv.be

Discrete hulp nodig?
AA-Bevrijding
Al-Anon (24 op 24 uur)

Tele-onthaal Antwerpen Tel. 106

DOKTERS

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

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

APOTHEKERS
• op de website www.apotheek.be
• via telefoon naar 0903/990 00 (e1,5/minuut)
• via de geowacht app op uw smartphone
• op de wachtaffiche bij uw vertrouwde apotheek

Uw DKV-specialist in de buurt

Joris Van Thillo
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

AA groep “Carpe Diem”

Schilde - Hulp aan mensen met een
drankprobleem

INFO: PETER
TEL: 0478 277 541

Aangepaste behandeling voor
diabetes- en reumapatiënten
Braamstraat 4
2970 Schilde
03 336 31 06 - 0472 52 58 06
info@voetverzorgingschilde.com

GEBIT GEBROKEN?

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

Tel: 03 653 37 51
BRECHTSEBAAN 274 - 2900 SCHOTEN

Schoten verliest met
Paul Van Uffelen sterke
middenstander met gouden hart
Maandag 10 mei namen familie en vrienden afscheid van Paul Van Uffelen. De bekende
Schotense handelaar en jarenlang uitbater van de door zijn vader Rik gestichte
elektrozaak aan de Theofiel Van Cauwenberghslei was eerder op 4 mei overleden op
slechts 53-jarige leeftijd.
Hoewel het al een poos niet goed ging met de gezondheid van Paul, kwam zijn overlijden
toch onverwacht. Enkele hartstilstanden, eerst thuis en daarna in het ziekenhuis, zijn
hem fataal geworden. Paul was de papa van Jennifer, Anthony, Thomas en Mauro. Ook zijn
zussen Mie en Hilde rouwen. Iedereen die hem gekend heeft, getuigt over zijn eenvoud
en blijkbaar kwetsbaar, maar gouden hart. Paul stond altijd klaar om mensen te helpen.
Een kwaliteit die ook van pas kwam bij het leiden van de familiale en bekende elektrozaak
Van Uffelen. Elektro
Van Uffelen was één
langst bestaande
handelszaken
in
Schoten. Het was
Pauls vader Rik Van
Uffelen die, nadat
hij eerst stofzuigers
had verkocht op de
plaatselijke markt,
in 1955 zijn eerste
winkel opende aan
de Theofiel Van
Cauwenberghslei
19. Al na twee jaar
zette hij een grote
nieuwbouw aan de
overkant. In 1973,
1979 en 1982 volgden
verdere uitbreidingen met integratie van diverse aanpalende panden.
Paul trof zelf geen schuld aan het verdwijnen van de familiezaak. De impact van de
online-verkoop en de concurrentie met grote ketens waren gewoon te groot. Toch trok
Paul zich het faillissement erg aan. Familieleden weten dat hij het zakelijk falen nooit
echt te boven is gekomen. De morele weerslag vertaalde zich in gezondheidsproblemen
van allerlei aard. In 2019 onderging hij nog een hartoperatie, waarvan hij nooit echt goed
hersteld is.
Paul zal erg gemist worden. Hij was naast een liefhebbende zorgzame vader ook
gepassioneerd hengelaar. Die hobby beoefende hij vaak samen met zijn kinderen, met
wie hij ook graag naar het familiaal buitenverblijf in de bossen van Wuustwezel trok.
Daarnaast speelde hij graag tafeltennis, hield hij veel van dieren en was hij fan van Guust
Flater, het bekende stripfiguurtje. Paul was niet alleen verzamelaar van de albums, maar
had thuis ook allerlei gadgets van het door de Belgische striptekenaar André Franquin
bedachte personage dat in de grappige verhalen altijd onhandig, gulzig en eigenwijs is.
Allemaal kwaliteiten die haaks staan op de persoonlijkheid van zijn fan wijlen Paul Van
Uffelen. Die was zo idolaat dat hij zelfs zijn kat Guust en één van zijn kippen Flater noemde.
De stripfiguur stond niet toevallig ook op de rouwbrief van Paul. Hij vergezelde hem naar
zijn laatste rustplaats op de begraafplaats van Schoten.
Rouwadres: Familie Van Uffelen, P/a Uitvaartverzorging Van Staey – Leurs, Theofiel Van
Cauwenberghslei 42, 2900 Schoten. Online condoleren: www.vanstaeyleurs.be

