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Twee jonge muzikanten maken
podcastreeks over
jonggestorven rockhelden
Alsof ze samen op café zitten te ‘ouwehoeren’ over hun favoriete hobby:
rockmuziek. Zo spontaan klinkt ‘Liever Snel Naar De Hel’, de boeiende
podcast-reeks die oud-studiegenoten Sander Vanlouwe en Seppe Cuypers
maken over jonggestorven artiesten “We wilden elkaar ook in deze coronatijd
blijven ontmoeten. Dat onze luisteraars en wijzelf intussen heel wat opsteken
over die rockhelden, is mooi meegenomen”, vertelt Sander.

Extra bomenkap in ‘s-Gravenwezel

Sander Vanlouwe (26) uit ’s-Gravenwezel is communicatieconsultant. Seppe
Cuypers uit Opglabbeek (27) verdient zijn boterham met het rekruteren van
personeel. Beiden delen dezelfde muzikale passie.
In afwachting van dat eerste gezamenlijke concert is er nu al de samenwerking
via het nieuwe medium podcast. Het duo speelt daarin zelf geen muziek, maar
praat erover en neemt daarbij wat ze zelf de JOMMEkes noemen als insteek.
“Dat is een afkorting van de zelfbedachte categorie Jong Overleden
Muzikanten Met Erfenis. Jeff Buckley, Bob Marley en de 27 Club met onder meer
Jim Morrison, Janis Joplin en Jimmy Hendrix zullen zeker de revue passeren.
Maar we denken ook aan het jong overleden talent van eigen bodem zoals Luk
De Vos en Patrick Nebel. We willen vooral op een leuke en toegankelijke manier
verhalen vertellen. Sommigen kennen de artiesten die we bespreken vast wel
van naam, maar daarom niet altijd hun achtergrondverhaal. Voor anderen is
het misschien zelfs een eerste kennismaking met een overleden artiest.”

Minister reikt nieuwe KIDS-ID uit in Schoten

De Brand van Brecht

Sander en Seppe proberen om de twee weken een nieuwe aflevering op enkele
podcastplatformen te zetten. De reeks werd geopend met Jeff Buckley, die
maar dertig werd, en Otis Redding, die slechts 26 was toen hij om het leven
kwam bij een vliegtuigongeluk.
“We trekken de leeftijdsgrens in principe op veertig. Mijn eigen favoriet onder
de JOMMEkes? Ik twijfel tussen Kurt Cobain of Brian Jones”, zegt Sander. “Dat
de in een zwembad verdronken medeoprichter van The Rolling Stones erbij zit,
heeft te maken met mijn opvoeding. (lacht). Papa is een grote fan van Mick
Jagger en co en heeft alle platen. We zijn ermee groot geworden.”
‘Liever Snel Naar De Hel’ gaat zeker door zolang corona ons en de makers
blijft geselen. “Al dromen we stilletjes om ook later een kans te krijgen op een
radiostation. Ooit ons ding mogen doen op Studio Brussel zou het einde zijn”,
aldus de twee rockfans.

Ook bomenkap in Wijnegem

‘Liever Snel Naar De Hel’ staat op Spotify en Apple Podcasts.
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(vg,wg,gvv,gkvr,gdv)
Thuretstraat: Dakapp - 76m² - doodlopende straat - ing kk/luxe badk - 1 slpk
- lichte leefruimte -dakkterras 44m². Fietsenberging - carport incl. - luxueus
gebouwd, vloerverwarming, instapklaar ! Geen syndicus - lage

VP 295.000 euro

E

(vg,wg,gvkr,gvv,gdv)
Thuretstraat Luxe App 1ste V - 3 slpks - ing bdk met ligbad en douche - ruime
leefruimte 50m² - open ing. kkn - zuidterras 50m² - geen syndicus - lage
onkost - fietsenberging en carport incl - vloerverwarming - luxe afwerking !
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VP 270.000 euro

EPC

SCHOTEN

(vg,wg,gvv,gdv, gvkr)
St-Lenaerts Dorp - duplex app - 145m² - 3 ruime slpks - ing kk/badk - grote
wasplaats - volledig gerenoveerd - ramen/dak/electr conform/gas cv
- terras 15m² - garage + 25.000 euro - geen syndicus - geen onkosten

h/m
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141

(vg,wg,gvkr, gvv,gdv)
Winkelhuis - Paalstraat - verhuurd - winkelpand - boven atelier - verhuurd
1.007 €/m - geschikt voor vele doeleinden , investering.

VP 245.000 euro

SCHOTEN

(wp,gv,gvv,gdv,gvkr)
Ambiorixlei Schitterend gelegen bouwgrond in Koningshof, tot. opp van
3.570m² en een breedte van 30 meter aan de straatzijde. Het perceel is
een perfecte rechthoek en is dus 119m diep. Zuidoost geörienteerd, geen
bouwverplichting.

SCHOTEN

SCHOTEN
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2

ST-LENAARTS

2

h/m

kW
327

(vg,wg,gvv,gvkr,gdv)
Centrum winkelstraat - LAATSTE nieuwbouwapp - ruim app.112m² - 2 de V
- lift - Afwerking volledig eigen keuze - snelle oplevering mogelijk (3 mnd)
Prijs 339.000 euro excl.kosten/btw (verlaagd btw 6% mogelijk)

VP 339.000 euro
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BRECHT

Paalstraat - winkel met woons te renoveren of op zoek naar projectgrond
?Mooie breedte 8.10 m , totale opp van 340m², mag volledig bebouwd
worden + 3 appartementen. Achter ingang , parking op 50m , tuin

In Brecht, midden in de natuur, een perceel grond voor recreatieverblijf,
totale opp. 239m² Hier kan men een stacaravan opzetten. Dit is gelegen
aan de Mieksebaan

(wg,gv,gvv,gvkr,gdv)

VP 525.000 euro

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

VP 225.000 euro
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SINT-JOB

33%

VP 45.000 euro

SINT-JOB

SCHOTEN

E

Zaaien van nieuwe gazons
en
herstellen
van
oude
gazons
,
gratis
offerte
0487.715.534 (particulier) I17
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
Goedkoop
verwijderen
en
afvoeren
van
coniferen
en
hagen,
gratis
offerte
0487.715.534 (particulier) I15
Goedkoop leegruimen van uw tuin,
planten, hagen enz.. gratis offerte
0487.715.534 (particulier) I18
Hulpjongen +/- 14 à 15 jaar
gevraagd voor distributiewerk
regio
Merksem,
Schoten,
Wijnegem,
Deurne
voor
tijdschriften
en
magazines
tel
0471.187.717
I21
Goedkoop afbreken van u tuinhuis,
garage en afvoeren, gratis offerte
0487.715.534 (particulier) I19
Goedkoop
afbreken
van
uw
afsluiting,
betonplaten
en afvoeren, gratis offerte
0487.715.534 (particulier) I20

Wij hebben de klant, U het pand!
Bel ons vrijblijvend!

Op zoek naar een mooi appartement in een kleinschalig en vrijstaand
gebouw ? Lift, kelder, zuidtuin of terras, mooie afwerking naar keuze,
achteraan garageboxen of autostaanplaatsen. Oplevering voorzien
voorjaar ’22 , BEN-woning

vanaf 242.000 euro

Scan de QR-code en
verken onze website

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

Op wandel langs de Wijnegemse
mannen en vrouwen van ‘de nacht’
In 2021 vieren ze ook in Wijnegem de 20ste editie van Erfgoeddag. Die
staat in het teken van ‘De Nacht.’ Terwijl heel het dorp slaapt, zijn
er in Wijnegem toch heel wat mensen aan het werk, zoals de bakker
van Pane en Picasso bij voorbeeld én de bakkersvrouw. Ontdek al
wandelend door de gemeente de audioverhalen over deze en andere
nachtberoepen.
De route kan je downloaden via www.gasthuis.wijnegem.be of je kan
de brochure met routebeschrijving en opdrachtjes voor kinderen
afhalen aan de balie van ’t Gasthuis. Je kan de route nog het hele
jaar volgen, met leuke opdrachtjes voor de kinderen. Al wat je nodig
hebt, is een smartphone om de QR-codes ter plaatse te scannen.
Een hoofdtelefoon of oortjes om de audioverhalen ter plaatse te
beluisteren zijn ook handig.

Snoeien en vellen van bomen
met hoogtewerker
+ stronken frezen
www.bomen-patrickgeerts.be

0495 22 38 63

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.

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

0493 42 80 79
BELASTINGSBRIEF INVULLEN !!!
Betaal niet te veel. geld
terugkrijgen is plezanter dan
betalen. Bij u thuis ingevuld en
berekend door belastingspecialist

Inl. 0486 38 22 28

Sint-Job – Beeldje ‘omarming’ siert
nieuwe Troostplek
Aan parochiecentrum Den Bijenkorf op Lochtenberg heeft Ferm SintJob een Troostplek onthuld. Ook Chiro Sint-Job en Gezinsbond werden
erbij betrokken.
“Ons leven is helemaal door elkaar geschud. We geven geen handdruk
of knuffels meer, maar een ellenboog. We zijn experts in handhygiëne,
maskers dragen en afstand bewaren. De wereld draait door, maar
gevoelens van angst en eenzaamheid overspoelen velen van ons, niet
alleen ouderen ook jongeren. Zij beleven hun schooltijd anders. We
hopen dat onze verbondenheid sterk genoeg is om weer positief door
het leven te blijven gaan”, stelt voorzitter Thilda De Haes.
Lokale kunstenares Roos Van Rompaey maakte een beeld van maasklei.

“Troost wekt bij mij omarming
op, net wat we nu allemaal zo
hard missen”, verduidelijkt ze
het ontwerp. “Ik heb ook bewust
gekozen voor deze klei omdat de
bruine kleur zo natuurlijk is. Ik heb
het ook zo gelaten, puur natuur,
en niet geschilderd.” Het beeldje
is verankerd op een boomstam.
“Deze plek is een hart onder de
riem van velen. Zelfs na een jaar blijft de situatie moeilijk. Hier kan je
je even bezinnen, stilstaan”, meent schepen Daan De Veuster (CD&V).

Villerslei 14
2900 Schoten
T 03 653 11 33
www.meeusenvastgoed.be

KIJK OOK EENS OP WWW.MEEUSENVASTGOED.BE

SCHOTEN
Exclusieve villa met bijgebouwen gelegen op een
royaal perceel van 6.336 m² in Koningshof.
Het eigendom beschikt over een aangelegde
parktuin, zwembad, poolhouse en
bijgebouw met vele mogelijkheden.
EPC 179 kWh/m2 - UC2332147
Vg, Wp, Gmo, Gvkr, Gvv

PRIJS OP AANVRAAG

SCHOTEN
Charmante villa op 2.600m² in een residentiële
woondreef te Schotenhof. Op de eerste verdieping: 4
slpk, 2 badk (ligbad, dubbele lavabo) en een extra kamer/
berging. Vaste trap naar af te werken zolderruimte met
vele mogelijkheden.
EPC 652 kWh/m2 - UC2388602

stedenbouwkundige info in aanvraag

€ 789.000

SCHOTEN
Smaakvol wonen nabij de Villerslei met zuidwest tuin.
Sfeervolle leefruimte op visgraatparket met veel lichtinval
aan zonneterras en aangelegde tuin. Op de verdieping:
twee slaapkamers (17/12m²). Achteraan in de tuin is er
een hobbyruimte/berging van 15m².
EPC 198 kWh/m - UC2388669
2

stedenbouwkundige info in aanvraag

€ 379.000

MERKSEM
Verzorgd 2 slaapkamer appartement van 99m² met
terras in groene woonstraat. Inkomhal met toilet,
woonkamer 37m² aan open keuken met bar-tablet,
terras, ruime berging/wasplaats, badk., 2 slpk.
EPC 116 kWh/m2 - UC2294600
Vg Wug Gmo Gvkr Gvv

Het spookt op verschillende
plaatsen in Brecht
Naar aanleiding van Erfgoeddag op 24 april werkten de bibliotheek en de
erfgoed- en jeugddienst een complete vertelbeleving uit. Daarin brengen
acteurs van toneelkring De Zonnedauw lokale sagen en legenden tot
leven in een sfeervol hoorspel. Aanstormende radio- en podcasttalenten
Joppe Peeters en Jonah Boons hebben dit professioneel verwerkt tot
een (virtuele) wandeling. Download de erfgoedapp of haal het infoboekje
gratis op en dwaal rond. Luister onderweg naar volksverhalen die zich
op verschillende bekende en onbekende locaties hebben afgespeeld. De
verhalen zijn niet te spannend en er werd een speciaal voorleesverhaal
geschreven, geïllustreerd door de leerlingen van IKO Brecht. Dat maakt

€ 225.000

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

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

het tot een ideale belevenis voor
gezinnen met kinderen vanaf 4
jaar.
De infobrochure is gratis op
te halen in de bibliotheek of
in het Kempuseum tijdens de
openingsuren. Meer info:
info@bibliotheekbrecht.be.

Wegens verhuis gratis op te
halen: eiken eetkamer : dressoir 1.3mx4.33mx0.5m tafel
2.4mx0.9m. met 6 stoelen,
SchotenTel:0476/549255
Z72
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
Bouwwerken, schilderen, dakwerken, houtbewerking, renovaties, 20 jaar ervaring, perfecte
afwerking tel 0470.07.31.12 of
0468.123.645 (particulier) Z81
Te huur: Merksem Ringlaan, 2de
verd, vernieuwd, inger kkn, badk
m douche, 1 slpk, vrij mei 2021
580 euro, tel 0473.76.51.43 Z82
Te koop: draaibare wielen diam.
15cm, 4 euro/wiel en rode bakstenen in pak 1020ex vr 75 euro/pak
en gratis betonblokken 39x19x9 ,
Schoten tel 0492.94.87.26 Z83

VAN GORP PROJECTS, STERK ... IN VERZORGD WERK
25 JAAR ERVARING, DE VAKMAN IN UW STREEK

RESTAURATIE VAN
ANTIEKE MEUBELEN
Paul Goyvaerts
0496 43 68 54

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

Wegens coronamaatregelen op afspraak.

Leerlingen zamelen met
wandeling geld in
voor verjaardagspakketten
Enkele leerlingen van het Heilig Hart van Maria-instituut in ‘s-Gravenwezel
hebben voor hun eindwerk een gezinswandeling georganiseerd in het
Peerdsbos ten voordele van het goede doel. De deelnemende wandelaars
konden op zondag 2 mei niet alleen een mooie tocht maken door het bos,
maar kregen van de zesdejaars Sociaal Technische Wetenschappen ook een
bundel met quizvragen mee, die ze onderweg moesten oplossen. Het geld dat
de leerlingen met de tocht ophaalden, ging naar de vzw Feestvarken, een
vereniging die verjaardagspakketten bezorgt aan kinderen in armoede.

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

Mei Actie
3 tot 8 mei

STIJL & COMFORT
1000 M2 SCHOENEN • LEDERWAREN • REISARTIKELEN

Abro
leder tas

-15%

op alle gesloten
schoenen

-20%

op alle handtassen

Bredabaan 757 • 2930 Brasschaat
Tel. 03 337 07 30
Bullboxer 36-42

*niet cumuleerbaar met andere acties
*niet geldig op pantoffels en regenlaarzen
*enkel bij afhaling in de winkel

OPEN: ma.: 13.30 tot 18.30u.
di.-vrij.: 9.30 tot 18.30u.
zat.: 9.30 tot 17.30u
Ruime gratis parking bij de winkel.

ADV FRAMANDI_mei_1/2.indd 1

Overzet amfibieën: meer dan
duizend kikkers verdwenen

Het overzetseizoen voor amfibieën zit er op en vrijwilligers hebben in
de buurt van natuurgebied De Pont in Schilde 4.974 padden, kikkers en
salamanders geholpen. Op Vlaams niveau staat Schilde daar mee aan
de top. Wel zijn er op twee jaar tijd meer dan duizend bruine kikkers
verdwenen.
Bijna 5.000 dieren overgezet, da’s een gemiddeld jaar in Schilde. Daarmee
behoort de gemeente wel bij de kop van Vlaanderen, want volgens
de cijfers die al bekend zijn, zijn er slechts op twee andere plaatsen in
Vlaanderen meer dieren overgezet. Schilde is een amfibierijke gemeente,
klinkt het bij coördinator Lode Rubberecht van Natuurpunt. “Bijvoorbeeld
90 procent van de vinpootsalamanderpopulatie van de provincie zit hier,
dat heeft blijkbaar met de watersamenstelling te maken.”
Toch is er ook slecht nieuws. Aan de Rode Dreef werden er dit seizoen
slechts 99 bruine kikkers overgezet, een verlies van meer dan duizend
dieren op twee jaar tijd. Ter vergelijking: aan De Pont, die andere straat
waar de vrijwilligers aan de slag zijn, telde men er 2.164, waardoor het nog
steeds de meest voorkomende amfibie tijdens de overzet is. “Wij denken
dat dat komt omdat het bos aan de Rode Dreef te droog is geworden,
door de twee opeenvolgende droge zomers”, zegt Rubberecht. “Een deel
van de kikkers heeft dat niet overleefd of zocht nattere plekken op,
bijvoorbeeld aan de overkant van de weg. Dan moeten wij ze natuurlijk
niet meer overzetten. Aan De Pont is dat minder een probleem omdat daar
meer villatuinen zijn die intensief onderhouden worden, en in de zomer
extra water krijgen.”

28/04/2021 16:40

Ontstoppingsdienst
E.C.
Last Minute: Nieuwpoort: mooi
appartement voor 4 personen;
50M van de dijk, vlakbij winkels, tram, duinen; garage met
fietsen; alle comfort; nog vrij 1
tot 8 mei en 8 tot 15 mei ; 190
euro per week; inclusief garage
en verbruik + borg: 125 euro.
Ook nog enkele weken in de zomer beschikbaar http://www.duinenveld.be , 0486 35 30 74 I5
Gratis op te halen, rotsblok en
zwembadzeil, tel 0494.18.70.50 I9

Alle ontstoppingen
camera inspectie
24/7 bereikbaar
0468 21 28 68
GEVRAAGD
WIJNEN - CHAMPAGNE
en PORTOS
Aankoop volledige wijnkelders
en kelderresten

Tel. 03 295 60 60 (tijdens kantooruren)

ALLE TUINWERKEN

Snoeien en vellen van bomen, ook op moeilijke
plaatsen. Klimmen of hoogwerker.
Aanleg van grasperken, grasmatten of zaaien.
Bij de goedkoopste van de streek.
0491 75 83 99 - 0495 92 46 50

EPC nodig?
Plaatsbeschrijving nodig?
info@VeiligBouwenbvba.be
Gsm: 0476 45 20 43

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

Alle
schilderwerken,
elektriciteit,
kleine
klusjes
aan betaalbare prijzen, tel
0484.981.159 (particulier) Z95
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
Verwijderen van asbest golfplaten
en
afvoeren
en
plaatsen
nieuw dak op uw tuinhuis,
0487.715.534 (particulier) I16
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
Ik
zoek
werk
voor
schilderen,
bezetting,
tel
0465.74.74.76 (particulier) Z99

Wijk Geuzenvelden overspoeld door
paashaasjes
Wijkcomité Geuzenvelden blijft zich inzetten voor haar wijkbewoners.
“Ook in deze moeilijke Corona tijden, proberen we toch enkele activiteiten
te behouden of nieuwe coronaveilige activiteiten te verzinnen”, vertelt
voorzitter Ingrid Pichal.
Met Pasen kwamen ze op het idee om paashaasjes in de voortuinen te plaatsen
die de kinderen in de wijk dan konden zoeken tijdens het paasweekend.
Met een door de wijkvereniging verspreide tekening in de hand gingen vele
kinderen in eigen bubbel op zoek naar hoeveel paashazen ze in de wijk
gevonden hebben. En dat waren er heel wat want meer dat zeventig gezinnen
hadden hun voortuin en raam op hun paasbest aangekleed. De kinderen die
hun tekening mooi ingekleurd bij de voorzitter in de bus kwamen steken,
kregen achteraf een leuk cadeautje in de brievenbus als attentie.

BODYKUUR

EEN UNIEK TOTAALCONCEPT
We werken met 14 verschillende
innovatieve toestellen én therapieën om tot jouw doel te komen.
Een mentale en fysieke persoonlijke aanpak. Een lichaam
van 20 heeft een andere behoefte dan iemand in menopauze,
ook mannen hebben een specifieke aanpak nodig. Ook als
je een EMO-eter bent, kunnen
wij duurzaam en gegarandeerd
een interventie doen. Hiervoor
heeft Bodykuur een oplossing
en de mogelijkheid je duiveltje
onder controle te houden. Door
transformationele therapie of
hypnose ben je zo de baas over je
gedachten en ervaar je gelijk rust
in je hoofd.

MIND, BODY & HEALTH CENTER

GEWICHTVERLIES EN VETVERBRANDING
Voor dat extra duwtje, advies en stimulans om zeker je doel te kunnen behalen.
Zo kan je vol zelfvertrouwen door het leven en voel je je lekker in je vel.
Zou jij het interessant vinden dat het de laatste keer zou zijn dat je gaat afslanken en
zou je het geweldig vinden om te leren en te weten hoe je je gewicht kan behouden?
Wel dan is Bodykuur het juiste adres. Het is geen kost, maar een investering in een
gelukkige toekomst.
Deze dame is een voorbeeld hoe je je levensstijl en levenskwaliteit duurzaam kan
veranderen.
•
•
•
•
•

Slankere benen?
Jennifer Lopez billen?
Mentale kracht en energie?
Minder stress in je hoofd en in je lichaam?
Ben je niet zo een prater of heb je gewoon tijd
tekort?
• Sport je al maar blijf je toch met een lokaal
vetophoping zitten?
• Slappe spieren, maar je kan niet sporten?
• Sporten is niet zo jouw ding en je hebt het al
druk genoeg?

Ben je klaar met ongezond eten
en jojoën? Doe dan mee de
RESTART!

We zijn mega trots op je en hoop dat je vele mensen kan
inspireren.

Jeron Dewulf is nu 2 weken
bezig met restart en verloor al
6,6 kg en 9 cm cm buikomvang.

Als er 1 of meerdere dingen met JA te beantwoorden zijn moet je bij Bodykuur zijn.

Volg ons op Facebook of Insta
Bodykuur om zijn avontuur mee
te volgen.
30”

ONS NIEUW TOESTEL:
DE EMS SCULPTOR
Door de innovatieve nieuwe techniek verkrijg je in 30 min:
30”

• 30min = 20.000 spiercontracties;
• Geen downtime;
• Het is pijnloos en voelt net als
een intense training;
• Het duurt slechts 30min;
• Niet douchen of zweten;
• Je voelt het al vanaf eerste
behandeling

WWW.SHOPJEGEZOND.BE
Vanaf 50 Euro gratis geleverd aan je deur

PROMO -50 €
korting op combi-kuur
op kuur min. 5 weken

Geldig tot eind van de maand mei
Niet cumuleerbaar

Adv_Bodykuur_mei_1/1.indd 1

Kom na afspraak via contactformulier op consultatie en je krijgt nog een gratis try-out sessie in
een volgafspraak.
Of Whatsapp je vraag naar 0477 820 241.
Wil jij weten hoe wij dit allemaal doen? Volg ons
dan op Facebook Bodykuurschoten, Instagram
Bodykuur of kijk op onze website.

WAT HEB JIJ NODIG OM JE WEER LEKKER IN
JE VEL TE VOELEN?
•
•
•
•
•
•
•

Je gezonder voelen?
Een duurzame levensstijl aannemen?
Snel gezond leren koken en plannen?
Plattere buik?
Slankere taille?
Is je lichaam door menopauze veranderd?
Minder cellulite of geen cellulite?
Gratis en vrijblijvend consultatie met Body analyse,
meting, ... met medisch programma GMON
Meten = weten

Theofiel van Cauwenberghslei 15

2900 Schoten

Tel. 0477 820 241

WWW.BODYKUUR.BE

30/04/2021 15:04

Focus op maatwerk
De veranda’s, ramen en deuren van ADR Construct zijn
steeds op maat gemaakt, aangepast aan uw woning
maar vooral aan uw smaak en voorkeur.
ADR Construct is uw specialist in nieuwe verandabeleving:
met een doordacht ontwerp, vakmanschap in eigen
atelier en kwaliteitsproducten creëren we veranda’s met
een verhaal, uw verhaal.
Ook laten we u graag kennismaken met de
mogelijkheden van aluminium schrijnwerk voor ramen
en deuren.
U kiest, wij adviseren

Herentalsebaan 451, 2160 Wommelgem - 03 320 80 80 - www.adrconstruct.be

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,
spullen van zolder, curiosa, varia, enz.. tel 03.663.65.70 Z116
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
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

SPORTKAMPEN IN
SINT-ANTONIUS & WIJNEGEM
ZWEMLESSEN
www.dynamx.be- Patrick Lievens

0475/357 807

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

0493 42 80 79

Kaekelrock: het festival dat wél
doorging
Kaekelrock is al enkele jaren het festival waarin de bands die het hele
jaar repeteren in de afdeling popjazz van de Schotense academie, voor
een live publiek mogen aantreden. Dat was ook dit weekend het geval,
al bevond dat publiek zich noodgedwongen thuis aan de computer- of
het televisiescherm.
Dertien groepen met in totaal zestig leerlingen maakten er een
gevarieerde avond van. Er werd live gespeeld, maar niet live gestreamd.
“Dat zou een al te grote uitdaging geweest zijn”, aldus organisator
Niko Deman van de academie, die zelf de montage voor zijn rekening
nam en voor de opnames de hulp kreeg van het team technici van het
cultuurcentrum en Nathan Kerstens.

Academie
Schoten biedt
warme
inkijk tijdens
buitengewone
Open Dag
In de gekende moeilijke omstandigheden
is de Academie van Schoten er toch in
geslaagd om tijdens haar buitengewone
open dag een warme inkijk te geven in
de vele mogelijkheden die het deeltijds
kunstonderwijs in Schoten allemaal biedt.
Met zelfgemaakte filmpjes uit alle
domeinen (woord, muziek, dans en beeld)
wisten de vakleerkrachten zowel te
informeren als te inspireren. Op de sociale
media van de academie fungeerde een
selectie van al die fraaie opnames als
extra smaakmakers.
Informatie op maat was er tijdens de
online infosessie, eventueel aangevuld
met telefonisch contact met de
vakleerkrachten, die de hele dag ter
beschikking stonden. De academie houdt
de aandacht voor haar werking in deze
coronatijden verder levendig met een
online quiz op de website. Deelnemen kan
nog tot 8 mei en er zijn mooie prijzen te
winnen zoals een gratis opleiding en een
Vriendenpas van het Cultuurcentrum
Schoten.

Kinderbril + ravotbril

met glazen aan een vaste prijs e 160
superontspiegeld - antikras - verdund
voor kinderen t.e.m. 14 jaar
ook op afspraak

0475 78 15 14

Ook buiten de academiemuren kan je
kennismaken met enkele kunstenaars
donderdag - vrijdag - zaterdag van 10u-18u
uit het lerarenteam van de academie
. De leraren Beeld, Muziek, Woord en
Turnhoutsebaan 278 - Schilde
Dans gaan op de expo Chambres d’Amis
www.opticbox.be
vanop afstand met elkaar in verbinding.
Dat gebeurt via een raamkunst-route.
Aan de hand van een QR-code komen
voorstellingen en kunstwerken plots tot
leven. De leerkrachten maakten unieke interpretaties van elkaars werk, vanuit hun eigen
discipline. De Schotense raamkunstroute is nog te volgen tot het einde van dit schooljaar.
“We mochten op deze buitengewone en noodgedwongen vooral digitale open dag een
honderdtal bezoekers noteren en hopen hen allen te hebben kunnen warm maken voor
onze Academie. Online inschrijven kan vanaf 1 juni 2021”, aldus medewerker Ivy Smits.
•www.academieschoten.be

Klok
stuk?

Alle merken GRATIS
afgehaald en teruggebracht

03 652 17 77

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

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.
www.sallyburo.com

BMX Pumptrack bijna maar
nog niet helemaal gebruiksklaar
Het gloednieuw BMX-parcours of
pumptrack in sportpark De Zeurt
gaat zo snel mogelijk open, laat
de gemeente Schoten weten.
Intussen vraagt jeugdschepen
Iefke Hendrickx (N-VA) wel om
nog even geduld te oefenen.
Het avontuurlijke parcours voor
alles wat bolt ziet er intussen
misschien wel klaar uit, maar is
het nog niet.
De pumptrack is nu nog gesloten.
“Kruip dus niet onder of rond de
hekken. Het is echt belangrijk dat
het gras groeit voor de stevigheid

van de bermen. Gebeurt dit niet dan moeten we de opening misschien
uitstellen”, aldus Hendrickx.
Een pumptrack is een aaneengesloten parcours van twee meter
breed en 288 meter lang, dat bestaat uit bulten en bochten. Op een
pumptrack hoef je nauwelijks te trappen, maar maak je snelheid door
een pompende beweging met je armen en benen te maken.
Naast een groot, uitdagend parcours is er ook een kleiner pumptrack
voor kinderen. Dit kleinere parcours is 48 meter lang en heeft
minder grote hoogteverschillen (maximum 60 centimeter). De
hoogteverschillen op het grote parcours variëren tussen de 30 en 150
centimeter.

KORT NIEUWS UIT DE REGIO
EXPO IN ‘EIGEN’ CULTUREEL CENTRUM VOOR KRITISCHE VEELKUNSTENAAR
Wilfried D’hondt had in april een retrospectieve tentoonstelling in cultuurhuis De
Bijl in Zoersel. Naast schilder en grafisch kunstenaar is de Zoerselaar ook muzikant
en niet vies van
maatschappijkritiek.
Zo werd hij in 1975 lid
van de milieubeweging
Hart van de Kempen en
tekende hij karikaturen
van gezagsdragers in
de Milieukrant. Later
volgden schilderijen
over
bijvoorbeeld
de oorlog in Bosnië.
Andere werken waren
braver maar zeker niet
slechter, zoals een reeks pasteltekeningen met Zoerselbos in de hoofdrol.
D’hondt werd in 1942 geboren in Gent en verhuisde pas als volwassene naar
Zoersel. Daar heeft hij zich al bijna twintig jaar ingezet voor De Bijl, sinds hij rond de
eeuwwisseling als een van de eersten lid werd van de werkgroep.
AUTOMAAT BEZORGT GROEIEND AANTAL IMKERS ALTIJD AAN VOEDING IN WIJNEGEM
Een kauwgomautomaat met voeding voor bijen. Dat bedacht imker Bart Lenaerts
uit Wijnegem. Hij plaatste de automaat zaan zijn woning. Wie er 50 cent in steekt,
krijgt een handvol zaadmix.
Wie in zijn tuin graag een plekje wil omtoveren tot een walhalla voor buien,
vlinders en hommels, kan terecht bij imker Bart Lenaerts in Wijnegem. Veel heb

je daar niet voor nodig. 50 cent en een
tuintje is al voldoende.
De man kocht een oud kauwgomtoestel
en vulde het met allerlei zaadjes. Een
draai aan de knop en je krijgt een
handvol dat je kan zaaien in je tuin.
“Het is een mengsel van zaadjes waar
bijen dol op zijn. Boekweit, koriander,
goudbloem enzovoort”, vertelt Bart.
De zaadjes kan je dan zaaien in je tuin
en zo extra voedsel creëren voor de
diertjes. Je vindt het toestel in de
Schoolstraat 117 in Wijnegem.
RODE KRUIS MIKT OP TWEEDUIZEND STICKERS
Mia Ketels, boegbeeld van het
Schotense Rode Kruis, heeft er goede
hoop op dat de afdeling Schoten na
het rampjaar 2020 met quasi geen
inkomsten, dit jaar opnieuw veel
stickers kan verkopen. “Drieduizend
exemplaren, zoals in onze topjaren,
is wellicht te hoog gegrepen. Maar
gezien de uitstekende verkoop op
de markt, durf ik toch hopen op
tweeduizend verkochte stickers, met
dit keer alle Studio 100-helden op.”
Mia Ketels verkoopt de stickers ook
thuis aan de Vordensteinstraat 123
en is dankbaar dat ook een tiental
winkels in Schoten ze aanbieden, net
als Delhaize.

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

Onstabiele bomen geveld
na aanleg fietspad
De gemeente Schilde heeft zeventien instabiele bomen laten kappen
op de N121 (Brasschaatsebaan/Gillés de Pèlichylei). Tijdens de twee jaar
durende werken aan de ondergrondse nutsleidingen en het nieuwe
fietspad op deze verbindingsweg tussen Schilde en ’s-Gravenwezel,
zorgde een gespecialiseerde boomverzorger voor begeleiding
opdat de dreefstructuur zo goed mogelijk bewaard zou blijven. Na
beëindiging van de werken, eind 2020, werden de gevolgen op de
bomen onderzocht.
Trekproeven en metingen toonden aan dat 17 van de 159 bomen een
sterk verlaagde stabiliteit en/of stambreukgevoeligheid vertonen.
De kans bestond dat ze stormweer niet overleven. Een aannemer
kwam daarom op woensdag 14 april de bomen vellen. Ter compensatie
werden zeventien nieuwe zomereiken geplant.

Wijnegem helpt bestolen inwoners
op weg met leenfiets
Wijnegemnaren wier fiets gestolen wordt, krijgen van schepen van
Mobiliteit Tom Tachelet (Dorpspartij Durf!) voortaan een leenfiets
toegeschoven.
Wijnegem stimuleert haar inwoners op allerhande manieren om zich
zoveel mogelijk te voet of per fiets te verplaatsen binnen, ook buiten onze
dorpskern. “We stelden echter vast dat slachtoffers van een fietsdiefstal
soms kampen met mobiliteitsproblemen, zeker wanneer deze fiets
dagelijks gebruikt werd voor bv. woon-werk of woon-schoolverkeer”,
aldus Tachelet.
“Daarom starten we het project ‘Leenfiets’ opstarten waarbij inwoners
van Wijnegem een maand lang gratis gebruik kunnen maken van een
fiets van de gemeente. “Enerzijds wensen we de slachtoffers van een
fietsdiefstal uit de nood te helpen. Dankzij de leenfiets gunnen we hen
de tijd om een nieuwe fiets te kopen, of in het beste geval de oude terug
te vinden. Anderzijds willen we op deze manier de slachtoffers stimuleren
om sneller aangifte te doen van de fietsdiefstal. Zo krijgen we een beter
zicht op het fenomeen en is er een bewijs indien de oude fiets wordt
teruggevonden.”
Aanvullend zit ook een ‘recycling & duurzaamheid’-gedachte in dit
project. Zo zijn de vijf fietsen die de gemeente hiervoor ter beschikking
stelt vijf gevonden fietsen die het liet herstellen bij een officiële
fietshersteller. “Tot slot is er ook nog een sociale component”, maakt Tom
Tachelet het verhaal rond. “Zo zullen deze leenfietsen ook ingezet worden
voor de fietslessen die de sportdienst in samenwerking met het OCMW
organiseert voor volwassenen.”

DENYS & CO
INKOOP OUD GOUD,
JUWELEN EN MUNTEN.

HERSTELLINGEN
EN EIGEN ONTWERPEN.

UNIEKE GOUDEN
EN VINTAGE JUWELEN

BREDABAAN 246, BRASSCHAAT

03 430 20 83

Garagepoorten
domeinpoorten
zonwering rolluiken
automatisaties
alle herstellingen
en onderhoud

03/658 14 80

info@poortencentrale.be

Kampweg/Wuustwezelsteenweg
tussen Wuustwezel en Brecht
6 weken onderbroken
Vanaf dinsdag 4 mei zal het Agentschap Wegen en Verkeer werken
uitvoeren op de Kampweg/Wuustwezelsteenweg tussen Wuustwezel
en Brecht. Het wegdek van de gewestweg wordt vernieuwd en er
worden enkele amfibietunnels aangelegd. De werken zullen in principe
6 weken duren, tot 11 juni. Tijdens deze periode is de N133 volledig
afgesloten voor doorgaand verkeer in beide richtingen en wordt er
een omleiding voorzien via Loenhout en de E19.
Het wegdek van de Kampweg/Wuustwezelsteenweg is versleten en aan
vernieuwing toe. Daarom zal het agentschap de onder- en toplaag asfalt
van de rijweg vernieuwen. In een bepaalde zone wordt ook de fundering van
het wegdek mee vernieuwd. De volledige werkzone situeert zich tussen de
Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk in Wuustwezel en de rotonde met De Ring
(N115b) en de Bethovenstraat in Brecht, nabij het station Noorderkempen.
Daarnaast worden er ook vier amfibietunnels aangelegd in de buurt van
het militair domein Groot Schietveld. Amfibietunnels zijn smalle kokers
die onder het wegdek worden geplaatst om de leefgebieden van onder
meer salamanders en kikkers met elkaar te verbinden. De tunnels moeten
voorkomen dat overstekende amfibieën onder de wielen terechtkomen
tijdens het migreren. Om de dieren naar de tunnels te geleiden worden later
ook nog geleidingsschermen geplaatst langs de weg.
Gedurende de werken moet het verkeer tussen Wuustwezel en Brecht een
omleiding volgen. Vanaf het kruispunt van de Bredabaan met de Dorpsweg
in Wuustwezel zal het verkeer via de N1 en via de N144 naar de autosnelweg

E19 gestuurd worden. In de andere richting zal de dezelfde omleiding voorzien
worden. Fietsers en voetgangers hebben wel steeds doorgang. Zowel de
rotonde in Brecht als het kruispunt Dorpsstraat-Akkerstraat in Wuustwezel
blijven open voor plaatselijk verkeer.
Alle informatie over de werken is steeds terug te vinden op www.
wegenenverker.be/brecht. Opgelet, asfalteringswerken zijn steeds erg
weersgevoelig. Bij regenweer kan de huidige planning nog wijzigen.

REPARATIE KLOKKEN
kan ook bij u thuis

0497 62 15 62

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

0493 42 80 79

Niet sporters maar hun
begeleiders zijn winnaar van
Nacht van de Sport
Trainers, coaches en sportbegeleiders werden tijdens de
Nacht van de sport 2021 op vrijdag 23 april in de bloemetjes
gezet door de gemeente Schilde
Normaal gezien zet de jaarlijkse Nacht van de sport de sportieve
kampioenen van de gemeente Schilde in de kijker. “Dit seizoen
waren er weinig competities dus ook weinig kampioenen”, zegt
schepen voor Sport Pascale Gielen (N-VA). “Maar er zijn heel wat
mensen die in deze bizarre tijden nog heel wat mogelijk hebben
gemaakt en de jeugd zoveel mogelijk hebben laten sporten. Ze
hebben zich voortdurend aangepast aan de altijd wisselende
maatregelen. Voor hun blijvende inzet en flexibiliteit willen we alle
coaches, trainers en sportbegeleiders op deze manier bedanken.”
Iedere vertegenwoordiger van de sportclub werd op 23 april
uitgenodigd om een geschenkzak op te halen in Werf 44. De
geschenkzak was gevuld met een cadeaubon van Decathlon, een
drankje en versnapering van Oxfam, een persoonlijk briefje en een
QR-code naar een bedankingsfilmpje waarin schepen Gielen de
sportclubs een hart onder de riem steekt.

Sportkampen:
Sport, Spel,
Lasershooting
Springplezier

www.hoppasvzw.be

REEDS 35 JAAR EEN UITZONDERLIJK
SLAAGPERCENTAGE!

NIEUW IN SCHOTEN

WOUTERS KATHARINA

Advocaat

=

Erkend bemiddelaar in
familiezaken

AANKOOP VAN OUD GOUD,
OOK IN SLECHTE STAAT

Kasteeldreef 36
2900 Schoten

DIRECTE BETALING

T. 03 658 37 43
Gsm: 0477 33 59 01

kathy.wouters@advocaatwouters.be

PAALSTRAAT 62
DINSDAG T.E.M VRIJDAG 9U30-12.30 en 13.30U-18U00
ZATERDAG DOORLOPEND VAN 9U30 TOT 18U00

OOK OP AFSPRAAK
03 226 58 06
Te koop: elektrische damesfiets merk Gazelle wegens
dubbel gebruik , prijs 350
euro tel 0498.123.283
I34
Te
huur:
Merksem,
studio, glv + koer Laaglandl
slaap+eetpl, douche, 1 juni
vrij tel 0475.32.76.71
Z100

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

Sarah Geeft breidt uit
Sarah Geeft vzw is 2018 opgestart, vanuit een privé-initiatief, als (ruil-)
winkel voor kinderen van 0 tot 6 jaar. Omdat het concept duidelijk werkt,
is Sarah Geeft sinds 2020 omgevormd tot een vzw en ondertussen
helpen ze zelfs meer dan 525 kindjes. Deze zijn ondertussen ook ouder

SCHOONMAAKBEDRIJF

VOOR BEDRIJVEN, WINKELS EN TRAPZALEN

jaren
g
ervarin
lieren

icu
or part
ook vo

• Interieurverzorging
• Ramen en kozijnen
• Hoge drukreiniging
• Terras- en tuinmeubilair
• Oprit, garagepoorten
• Onkruid verwijderen
• Grote schoonmaak

Tel. Paul 0468 25 79 90 • blancien@hotmail.com
geworden en daarom wordt het ganse gamma uitgebreid tot alles voor
kinderen tot 16 jaar.
Vanaf nu is het zelfs mogelijk om geboortelijsten te leggen bij Sarah
Geeft want niet iedereen kan (financieel) een geboortelijst in een
gewone winkel leggen.
Sarah Geeft heeft zelfs van haar tuinen een leuke speelruimte
gemaakt voor alle leeftijden; kindjes kunnen daar onder toezicht
spelen wanneer de ouders in de (ruil-)winkel zijn. De tuin kan door
iedereen gebruikt worden om ontmoetingsmomenten te organiseren
of zelfs feestjes te organiseren (doop, verjaardag, communie,...).
Gulle gevers kunnen dus steeds kleding, schoenen, materiaal,
spulletjes en speelgoed voor kinderen van 0 tot 16 jaar (maatje 5056 tot 176/schoenen maatje 38) schenken. Deze spullen worden
aangeboden in de (ruil-)winkel van Sarah Geeft. De overstock wordt
geschonken aan Wereldmissiehulp.
Sarah Geeft, Filip Bourletstraat 32-34-36-38 in Schoten, facebook:
Sarah Geeft vzw of via 0473/970456.

Te huur: Calpé, prachtig app., 2/4
pers, zeedijk, gr zonnig terras,
zeezicht, Tv Vl, Wifi, zandstrand,
vrij vanaf juli, alle comfort,
foto’s tel 03.326.13.87
Z85
Te
koop:
damesfiets
Oxford, 7 versnellingen 200
euro, tel 03.685.42.24
I1
Te koop: antieke Spaanse koffer,
400 euro tel 03.658.95.03 I2
Te koop: duizenden bierviltjes te
Merksem, tel 03.646.36.64 I3
Te koop: grote verz. strips Suske
& Wiske, tel 03.646.36.64 I4

ALBOS

Tuinverzorging
Snoeien en vellen van
bomen. Verhuur
hakselaar. Tuinonderhoud

Tel. 0496/75 74 81

Laurijssen Frank

voor de leerlingen die dit jaar wel kan doorgaan. Alle uitstappen en reisjes zijn
immers geschrapt. We hebben vandaag ook geluk met het mooie weer, dat maakt
het extra leuk voor de kinderen.”

& Zoon bvba
Algemene schilderwerken

Frank: 0477/96.16.49
laurijssen.frank@skynet.be
Sven: 0474/69.14.53
sven.laurijssen1@ telenet.be
www.swlaurijssen.be

Peter Benoitlei 68
2930 Brasschaat
T: 03/651.71.82
F: 03/653.04.74
RPR Antwerpen

Zo’n vierhonderd leerlingen van de vrije basisschool Maria Middelares hebben in
totaal al 5.000 euro bij elkaar gelopen voor de Zuidactie ‘Fuerza mama’. Die zet
zich in voor gezinnen in Nicaragua.

Naast het sportieve luik, is aan de sponsorloop ook een educatieve kant
verbonden. “De leerlingen leren hierbij ook dat ze geld verdienen door er een
inspanning voor te leveren. Ze hebben zelf het geld opgehaald en er werd
wekelijks een tussenstand bijgehouden. We zitten nu al goed voor 5.000 euro,
maar hopen aan 6.000 euro te geraken. Een mooie som als je weet dat we dit
jaar wel veel beperktere mogelijkheden hebben dan in het tijdperk voor corona.
Normaal stippelen we twee wandelingen uit, een van 20 km en een van 6 km voor
de kleinsten. Nu mogen ze eens flink de benen strekken alsof het een sportdag is,
want ook die is dit jaar niet kunnen doorgaan.”

Deze gezinnen hadden het voor corona al moeilijk om de eindjes aan elkaar te
knopen, en zakken nu met de pandemie nog dieper weg in extreme armoede. Deze
actie is een herneming van in 2020. Toen was deze vlak voor de eerste lockdown
opgestart. “We organiseren al jaren elk jaar een sponsorloop. Vorig jaar kon het
om de gekende redenen niet, maar nu hebben we een coronaproof parcours
van 600 meter uitgestippeld binnen de schoolmuren. Zeven klassen, in totaal
goed voor 400 leerlingen, leggen een zestal keer dat parcours af”, vertelt lokale
promotor meester Marc Van den Heuvel. “Het is overigens de eerste activiteit

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

Sint-Job – 400 leerlingen
lopen voor het goede doel

Gratis
op
te
halen,
rotsblok
en
zwembadzeil,
tel
0494.18.70.50
I9
Te koop: tandem 200 euro,
damesfiets Batavus 53 zgst,
300 euro tel 0479.78.22.20 I10
Gezocht tuinman met ervaring
te Schoten. We zoeken een
tuinman voor het onderhoud van
onze tuin. Snoeien, grasmaaien,
onkruid
verwijderen,
....
We denken 6 tot 8 uur per
week Tel. 0495 36 60 51 I11

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

Te koop: mountainbikefiets
merk Scott, model Spark 970
zgan tel 03.383.42.27
I12

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

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

Verzamelaar koopt munten en
bankbiljetten
Ook hele verzamelingen

0475/34.21.18

Elektrische deelsteps alleen voor
volwassenen
Je kan Schoten nu ook zwierig en ecologisch doorkruisen met een
elektrische deelstep, als je tenminste 18 jaar oud bent. Je vindt ze aan elk
van de 28 dropzones waar de gemeente sinds twee jaar ook al deelfietsen
heeft staan.
Gemeente Schoten werkt hiervoor samen met deelstepaanbieder Bird. Er zijn
geen abonnementskosten verbonden aan deelsteps. Vertrekken kan meteen
door de Bird-app te installeren op je telefoon, een account aan te maken en de
step te ontgrendelen. Een ritje heeft een starttarief van 1 euro en daarbij komt
25 cent per minuut.
De elektrische steps halen een maximumsnelheid van 20 kilometer per uur. Om
met de Bird-step te mogen rijden moet je minstens 18 jaar oud zijn. Het steppen
zelf is eenvoudig: trap de step op gang, geef gas met de hendel en rem af door de

Te
koop:
elektrische
grasmaaier, Powerplus 1800W,
46cm breed, maaihoogte 7
pos. Opvang 60L prijs 120
euro tel 0471.056.612
I13
In- en verkoop tweedehands
mobiliteit
scooters
tel
0495.53.26.89 (particulier) Z86
Te koop of te huur: appartement
te
Spanje,
email:
Diana.
maene@telenet.be
Z87
Zaaien van nieuwe gazons
en
herstellen
van
oude
gazons
,
gratis
offerte
0487.715.534 (particulier) I17

gashendel los te laten of de rem te gebruiken.
“De komende dagen worden de Mobitpunten voorzien van bijkomende Birdsignalisatie. Na je rit parkeer je je Bird-step weer in een dropzone. De app vraagt
aan gebruikers ook een foto van de geparkeerde step te uploaden, om correct
parkeren te stimuleren.”
Gemeente Schoten zet in op verschillende duurzame vervoersvormen. Zo
zijn er dus ook de deelfietsen van Mobit, maar ook de deelwagens van Poppy
en GreenMobility, het gemeentelijk autodeelproject… Een overzicht van alle
deelmobiliteitsvormen vind je op www.schoten.be/deelmobiliteit.

www.paft.be
Tel: 03 455 26 56

Provinciesteenweg 687
2530 Boechout

Paft en tuinmeubelen … puur genieten!
Openingstijden:*
Maandag: 13.00-18.30u
Dinsdag-vrijdag: 9.00-18.30u
Zaterdag: 10.00-18.00u
Zondag: 11.00-16.00u
Feestdagen gesloten
onder voorbehoud van de huidige
* corona-veiligheidsmaatregelen!

JTBOUW & ADVIES

…met een bouwkundige opleiding
en meer dan 35 jaar ervaring in de
bouwsector, zowel in de uitvoering als
opvolging van kleine & grote projecten!

U kan mij contacteren voor het uitvoeren van kleinschalige
ALGEMENE BOUWKUNDIGE WERKEN zoals :
•
•
•
•
•
•
•
•

Tuinhuizen
Lounges
Poolhouses
Aanleggen of aanpassen van terrassen
Gyproc werken
Kleine loodgieterij- en electriciteitswerken
Kleine verbouwingen
Algemene kleine karweien

Durf je de stap niet alleen te zetten ?
Je kan tevens terecht voor onafhankelijk deskundig bouwadvies,
bijstand of ondersteuning bij een renovatie of nieuwbouw,
bij bouwkundige problemen of voorlopige opleveringen
bij appartementen of woningen !
John Truyers / 0479 51 56 19 / john.truyers@outlook.com

Voor het
het behalen
behalen van
van rijbewijs
rijbewijs BB
Voor
Zandhoven en
en omstreken
omstreken
Zandhoven

RIJSCHOLING.BE
Veilig leren
leren autorijden
autorijden
Veilig

Gezonde bomen moeten wijken
omdat ze stoep kapotmaken
De gemeente Wijnegem liet alle bomen in de Peter Benoitstraat en
Het Loo kappen. De bomen waren nochtans kerngezond. “Maar ze
maakten het voetpad en de riolering kapot”, verdedigt burgemeester
én bewoner Ivo Wynants (N-VA) de ingreep. Hij kondigt wel nieuwe en
minder ‘schadelijke’ bomen aan.
De elzen werden nog maar enkele decennia geleden aangeplant samen met de
aanleg van beide straten. Ze gingen net weer mooi openbloeien. Vorig weekend
stonden ze er volgens verscheidene bewoners nog prachtig bij.

Adv_JTBouw&Advies_1/4.indd 1

Te koop: elektrische damesfiets merk Gazelle wegens
dubbel gebruik , prijs 350
euro tel 0498.123.283
I34
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, kruiwagen26/04/2021
30 euro, 14:48
“Het waren inderdaad mooie bomen, maar jammer genoeg niet geschikt voor deze
opblaasbaarbed 10 euro, TL verplaats. Onze voorgangers in het gemeentebestuur hebben destijds de verkeerde
lichting 5 euro, grasmachine 25
soortenkeuze gemaakt. De kruinen groeiden op sommige plaatsen al tot tegen
euro, kettingzaag 10 euro, materiaal vr tuinonderhoud 3 euro,
de huizen. Dit zorgde voor aantasting van de gevels en de nodige overlast bij alle
Schoten tel 0492.94.87.26 Z101
bewoners en zeker niet alleen voor mijn deur”, benadrukt de burgemeester.
Poolse mannen doen renovatiewerken:
bezetting,
gyproc,
betegelen,
parket,
schilderen, afbraakwerk, Nederlandstalig, gratis prijsofferte,
referenties tel 0496.08.41.68 of

De burgemeester houdt zelf ook best van een groene omgeving en belooft dat
er zeker nieuwe bomen komen. “Onze groenconsulent koos voor de amberboom:
een geschikte soort uit die deze straten opnieuw zal doen stralen. Het is een
middelgrote boom die in kegelvorm groeit. Doordat deze boom geen grote,
ronde kruin krijgt, is hij meer geschikt voor de Wijnegemse straten. De bladeren
zijn groen glanzend, puntig en handvormig. In de herfst verkleuren ze prachtig
oranje en dieprood. Ook de plantvakken zullen op verschillende plaatsen vergroot
worden zodat de bomen meer kans krijgen om te groeien.”
Sommige
diervriendelijke
Wijnegemnaren
vinden
het
tijdstip van deze ‘noodzakelijke’
kapwerken erg ongelukkig, net
nu alle vogels hun nest gemaakt
hebben. “We hebben alle bomen
vooraf gecontroleerd: er zaten
hier nergens vogels te broeden”,
verzekert Ivo Wynants.

HONDENVERZORGING

BOBBYLAND

Jachtwachtersdreef 312
2900 SCHOTEN

TEL.: 03 663 35 76

GEHAALD EN GEBRACHT

In de loop van de zomer zal de
gemeente de scheefgeduwde
bestrating aanpakken en dan
meteen een deeltje ontharden
om de plantvakken te vergroten.
In het najaar worden de nieuwe
amberbomen aangeplant en de
bermen opnieuw ingezaaid.

Sint-Job – Gemeente rolt
rode loper uit voor fietsende
Brecht is sinds de paasvakantie vijf fietsstraten rijker. Schepenen Eline
Peeters (N-VA) en Daan De Veuster (CD&V) fietsten deze officieel in. De
fietser is nu koning in de omgeving van basisscholen Maria Middelares en De
Brug, waar zelfs een permanente rode loper is uitgerold.

Reeds 40 jaar het vertrouwde adres:

Fietsstraten zijn nieuw in het Brechtse straatbeeld. De Leopoldstraat in
deelgemeente Sint-Lenaarts kreeg de primeur in februari. Nu komen er
in één keer vijf nieuwe bij in deelgemeente Sint-Job. Zo krijgt de fietser
voorrang in de Rode Kruislaan, Toekomstlaan en Kapelweg en is er zelfs
een 5,4 meter brede rode loper aangelegd ter hoogte van Go! basisschool
de Brug, van de Edith Cavellaan en de Alfons De Clerckstraat tot aan de
Hogebaan, aan vrije basisschool Maria Middelares. Dat is een totale afstand
van 636 meter. “Ouders en hun kinderen kunnen nu veilig naar school vanuit
beide kanten van de dorpskern. Deze straten worden nu echt voorbehouden
voor leerlingen die te voet of met de fiets naar school komen. We hopen dat
er meer kinderen op de fiets zullen springen zo, want in de straten rond de
scholen is het bij het begin van de schooldag bijzonder druk en gevaarlijk”,
stelt schepen van Ruimtelijke Ordening Peeters.

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

RUIME TOONZAAL
300M²
TERRASOVERKAPPINGEN
• LAMELLENDAKEN • RAAMDECORATIE
RUIME TOONZAAL 300M²

GRATIS
In de Edith Cavellaan vlakbij de trage weg naar de schoolpoort van De
MOTOR
Brug in de Rode Kruislaan is ook de oversteek verhoogd. Dit op vraag van
overbuur Leo Van den Muysenbergh. Deze gepensioneerde postbode woont
hier al 42 jaar. “Het is hier altijd een put geweest, bij regen staat het hier
altijd blank en moeten de kinderen door de plassen naar school waden.
Nu is het veel veiliger ook”, meent de bewoner. De rode loper is er wel met
vertraging gekomen. “De aannemer kreeg met corona te maken. Bovendien
is de aanleg van rode asfalt erg weersgevoelig “, legt schepen van Openbare
Werken De Veuster uit.

GRATIS
MOTOR

Bel of mail voor een GRATIS prijsofferte

03/651 33 40

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
Vakantie
zomer/overwinteren
Zaterdag van 10 tot 15u
Murcia
(Los
Alcazares)
• ALGEMENE RIOLERINGSWERKEN
500m van zee vanaf 200
• PLAATSEN/HERSTELLEN
euro/wk of 500 euro/mnd
SEPTISCHE PUTTEN
(el+wa+tv+int+zwembad+bed/
• PLAATSEN REGENPUTTEN
badlinnen all-in) verhuur kort• CAMERA INSPECTIE
lang tel 0479.45.49.42 of
roxane.peeters@telenet.be Z70
• ONTSTOPPINGSDIENST

Bel of mail voor een GRATIS prijsofferte

“We kunnen deze ingreep alleen maar toejuichen. Het is heel erg zichtbaar
en een duidelijk signaal. Het is ook de ideale periode nu, want na de
paasvakantie komen er ook meer kinderen met de fiets naar school”,
reageert directrice Karen Vandereycken van De Brug.

03/651 33 40

Te koop: vismateriaal voor op
zoet water, weg wegens sterfgeval
ook vispak in twee delen XL
tel na 19u 0498.41.93.49 Z70

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

AANNEMER KOOPT

Ook bij vrije basisschool Maria Middelares alleen maar positieve geluiden.
“We zijn zeer blij met de aanpassingen om de verkeersveiligheid rond de
school te verhogen. Ik kom zelf met de fiets naar school en het gaf me
een veilig gevoel dat de wagen mooi achter mij bleef rijden en de snelheid
van de wagens afgeremd wordt”, meent directeur Filip Van Herck. “Aan het
aantal fietsen in het fietsenrek is te merken dat er steeds meer kinderen én
collega’s met de fiets naar school komen.

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

BESTE PRIJS, SNELLE AFHANDELING!
& 0487/286 430

EN ANDERE PLAATSEN

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

Zeis bracht André en Irène
60 jaar geleden samen
Op 17 mei 2021 zal het precies 60 jaar geleden zijn dat Irène Van den
Bosch en André Wouters ervoor kozen om samen een huwelijksbootje
te delen en hun verdere leven liefdevol in elkaars gezelschap te
vertoeven.
Irène Van Den Bosch werd 15 februari 1937 in Schilde op het Moerhof
geboren, zodat zij zich dus met recht en rede een authentieke geboren
en getogen Schildenaar mag noemen. Haar ouders bezaten een
boerderij en één van hun vele activiteiten was het ondernemen van
een dagelijkse melkronde.
André Wouters zag zijn eerste levenslicht in Turnhout en dat op 23
februari 1936. Na een opleiding tot slager te hebben gevolgd, ging hij
als telefonist bij de ‘Boerenbond’ aan de slag.
Irène en André ontmoetten elkaar tijdens een melkronde waarbij
André op zoek was naar een zeis. Hij mocht die lenen van de vader van
Irène en zo sloeg de vonk tussen haar en André over. Het echtpaar
kreeg twee dochters, vervolgens twee schoonzonen en daarna twee
prachtige kleinkinderen.
André is op 85-jarige leeftijd nog steeds actief als voorzitter van
Toerisme Voorkempen. Men kan hem dagelijks vinden in het Dorpshuis
van ’s-Gravenwezel. Irène geniet
met volle teugen van haar
prachtige tuin en haar familie.
Via deze weg een dikke proficiat
van de hele familie, André en
Irène! En daar sluiten directie
en medewerkers van ‘Bode van
Schoten’ zich graag bij aan.

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

A-Z
DAK DEURNE
FIRMA GESPECIALISEERD
IN PLATTE DAKEN
Aanbieding:
12cm iko enertherm
74 euro/m2
isolatie-expert.be
0489 568 959
Te koop: reeks 100 handgemaakte parels aan spotprijs
van 3 euro/st, liefst alles in een
verkoop, tel 03.663.24.48 I27
Te huur: glvl app., nieuw gerenoveerd, 1 slpk, overdekt terras
met privétuin, Churchilllaan 258
te Schoten tel 0475.27.71.32 I25

Te koop: een reeks nieuwe valiesjes,
winkelkarretje,
bedsprei, schoenen, jassen aan
spotprijs tel 03.663.24.48 I28

Te huur: overdekte autostaanplaats 60 euro/per maand,
Churchilllaan
258
Schoten tel 0475.277.132
I26

Te koop: relaxzetel, merk
Jori, type Yoga, zetel en voet
in cognac kleur, nieuwprijs
2.500 euro vraagprijs 450
euro gsm 0474.11.49.26
I29

Turnhoutsebaan 392 - 2970 Schilde

Handelslei
76
Zoersel
T 03 309 00 00
- 392
F•032980
30
63
Turnhoutsebaan
-309
2970
Schilde
03 309
- F-•info@immovdl.be
03
30 63
T.Twww.immovdl.be
03
30900
000000
F. 309
03 309
30 63
Ruime parking voor het
kantoor
www.immovdl.be
- info@immovdl.be

info@immovdl.be
Ruime parking voor het kantoor
www.immovdl.be
Eddy & Frederik
Van den Langenbergh.
gratis
EddyVrijblijvend
& Frederik Van
denschatting
Langenbergh.
Vrijblijvend gratis schatting

TE KOOP - SINT-ANTONIUS
HALLE
TE KOOP
- SINT-ANTONIUS

SCHILDE
OCHT
VERK

NIEUWBOUWAPPARTEMENTEN
Handelslei
74-76
- 5 3 ruime energiezuinige luxueus afgewerkte
appartementen
met 2 slaapkamers
- Zeer centrale ligging
- Parkeergarage in de kelder
OCHT
- Lift tot in de kelder
VERK
Residentieel gelegen hoekperceel van 1.840m2 met - Zuiderterrassen
Luxe nieuwbouwapp. 98m2 in het centrum van Halle
voorzien
vloerverwarming,
2 slaapkamers
en gigantisch
een mooie perceelbreedte van bijna 30 m en geeft de - Veilige
in- envanuitgang
garage
via Achterstraat
voorgevel
terras 50m2.
afwerking kan volledig zelf bepaald worden
mogelijkheid om langs de zijstraat een ingang te creëren. - Vrije keuze
vanDeafwerking
adhv
ruime
budgetten.
Garage
e
26.500)
en
berging
De
grond
is
volledig
bouwrijp.
voorgevel
- Ventilatie
type D
(e 7.500) verplicht mee aan te kopen.
- Standaard vloerverwarming

D 349.000

D 299.500

TE KOOP
SINT-ANTONIUS
SINT-ANTONIUS
TE KOOP

Luxe appartement (bj 2016) 117m² in het centrum van
Sint-Antonius. Het bevat 2 ruime slaapkamers, badkamer
met ligbad en inloopdouche en zuid georiënteerd terras.
2 ondergrondse staanplaatsen + berging verplicht aan te
kopen (€25.000).

De woning 120m2 met 2 slaapkamers, zeer rustig gelegen op een
perceel van 233m2 op wandelafstand van het centrum van SintAntonius. De woning is ook voorzien van zonnepanelen.

D 370.000

D 270.000

Vlaams Belang wil meldpunt
dierenwelzijn in Schoten
Vlaams Belang pleit voor de oprichting van een lokaal meldpunt dierenwelzijn
in Schoten. Om die vraag kracht bij te zetten, bezorgde gemeenteraadslid
Tommy Van Look honderd kilogram dierenvoeding aan het Schotense
dierenasiel.
“Asieldieren krijgen hier de beste zorgen. Spijtig genoeg blijft er nog veel
dierenleed onder de radar. Een lokaal meldpunt voor dierenwelzijn kan
soelaas bieden”, meent aldus VB-afdelingsvoorzitter en gemeenteraadslid
Tommy Van Look.
Het Vlaams Belang spoort het schepencollege dan ook aan om een lokaal
meldpunt dierenwelzijn op te richten. Ook moeten GAS-ambtenaren volgens
hem prioritair werk maken van dierenmishandeling. “Via een lokaal meldpunt
kan de burger op een laagdrempelige manier gevallen van dierenmishandeling
melden. Een officiële klacht neerleggen bij de politie is nog steeds omslachtig.
Onze fractie stelt vast dat er in veel gemeenten reeds een lokaal meldpunt
dierenwelzijn bestaat, spijtig genoeg is in dit in Schoten niet het geval”,
besluit Van Look.
Schepen voor Dierenwelzijn Paul Valkeniers (Open Vld) juicht toe dat Vlaams
Belang zich het lot van de Schotens dieren aantrekt, maar een extra kanaal
om wantoestanden of dieren in nood te melden, is volgens hem niet nodig.
“Onze milieudienst en politie dekken dat momenteel uitstekend af. De
voorbije weken zijn we na meldingen en met de hulp van het VOC BrasschaatKapellen ganzen en zwanen uit de nood gaan helpen. De Schotenaren met een
hart voor dieren weten onze diensten vlot te vinden. Een extra meldpunt kan
verwarrend zijn en kost geld dat beter naar de dieren zelf gaat.”

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

www.dirkvanlaerbvba.be
info@dirkvanlaerbvba.be

www.dirkvanlaerbvba.be
info@dirkvanlaerbvba.be

AKTIE! 10% korting op sanitaire toestellen bij een volledige badkamerrenovatie!

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

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
leuk in de aanbieding, geef me
een seintje: 0487365100 Z90

Brand Groot Schietveld
doet gemeenten nadenken over
toekomst militair domein

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

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

Vrijdag 23 april om 9.15u staat voortaan geboekstaafd als het moment waarop de rampzalige
natuurbrand in het Groot Schietveld begon. Op korte tijd werd de gemeentelijke ramp een
provinciale. De brand verwoestte ruim 500 ha van het 1.570 ha grote natuurgebied. 400
buurtbewoners werden ook geëvacueerd.
Liefst 180 brandweerlieden van de hele zone Rand waren al meteen actief op het terrein om de
brand te bedwingen. “De Brechtse brandweer kreeg al heel snel hulp van collega’s uit Essen,
Wuustwezel, Kalmthout, Brasschaat en Kapellen. De korpsen zijn uitgerust met voertuigen
en tankwagens om het water mee aan te voeren. Elk jaar wordt er ook op geoefend”, stelt
zonechef Katrien De Maeyer. De brand bleek echter moeilijk te bedwingen. “Hiervoor zijn drie
belangrijke oorzaken. Zo wijzigt de wind continu van richting, bevat het terrein heel wat oude,
erg brandbare vegetatie en is het gebied ook moeilijke toegankelijk.”
Tegen 15.30u kondigde gouverneur Cathy Berx luchtsteun aan. “Nederlandse grondtroepen zijn
al ter plaatse en tegen 16u zal een Nederlandse chinook de brand vanuit de lucht bedwingen.
Hiervoor neemt die water op uit de E10-plas. Deze kan 7.500 liter water per keer lossen, dat
moet een verschil kunnen maken”, hoopte Berx. Het zouden uiteindelijk 2 chinooks worden.
De brandweerlieden werden ‘s avonds ook afgelost door korpsen uit Limburg. Intussen had de
grote rookpluim zelfs Oost-Vlaanderen bereikt.
“De brandweer, medische hulpverlening, politie, logistieke steun, communicatie en
noodplancoördinatie zijn op enorm korte tijd intensief gaan samenwerken, zowel op het terrein
als in het crisiscentrum in de brandweerkazerne in de Ambachtslaan. Eerst in een gemeentelijk
fase en daarna in een provinciale fase”, stelt burgemeester Deckers. “De professionele
medewerkers op het terrein en die in het crisiscentrum zorgden voor een constante interactie.
De federale gezondheidsinspecteurs
volgden de evacuatie op de voet en hielden
ziekenwagens klaar. De vertegenwoordigers
van Defensie en de civiele bescherming
vochten mee tegen de ramp en stelden het
nodige materiaal ter beschikking.
“Naast de menselijke en financiële gevolgen,
heeft de brand ecologisch een enorme
schade aangericht aan bodembroeders,
amfibieën, reptielen en de heidevegetatie.
Die volledige schade is nog niet in kaart
gebracht. We willen lessen trekken uit deze
ramp en het gesprek aangaan met Defensie
over hoe er in de toekomst wordt omgegaan
met het militair domein.”

De Boeken van Baukis. Nieuw
jeugdboek van Schotenaar
De Athener Peteos heeft grote plannen voor zijn zoon, maar die zijn betekenisloos voor
de machtige oppergodin Hera. Zij koestert immers haar eigen plannen en dat voor
een dochter. Wanneer Peteos Hera’s droom ongewild verstoort, sleurt hij zijn gezin
mee in de afgrond van haar wraak. Het kleine meisje Baukis, eens Hera’s uitverkoren
stervelinge, is machteloos tegen de toorn van de hemelkoningin. Zelfs de geduchte
godinnen van de jacht en van de strijd, Artemis en Athena, kunnen haar niet lang
beschermen. Zal de godin van de liefde, de eeuwig glimlachende Aphrodite, slagen
waar zij faalden?
Dat is de beknopte inhoud van het jeugdboek ‘De Boeken van Baukis’ van Inge Scheynen
(°1969), historica van opleiding en gefascineerd door het antieke Griekenland.
“Mijn man, Tom, en ik zijn beiden geboren Schotenaars -met enkele weken verschil ter
wereld gebracht in het voormalige ‘moederhuis’ door de legendarische zuster Albertaen inmiddels naar de Ardennen verhuisd”, vertelt Inge. “Maar heel mijn familie woont
in Schoten en zo komen wij daar nog wekelijks. Trouwens, elke Kerstmis word ik in
Schoten aan mijn grootvader herinnerd wanneer de verlichte ster, die hij ontwierp en
vervaardigde, aan de toren van de Sint-Cordulakerk hangt.”
Moordmysterie
“Onze dochter, Lisa (°1994), en zoon, Lorin (°1996), brachten we groot in de wijk
Bloemendaal, waar ik een tijdlang parochieassistente was. Als rasechte Schotenaar
doorliep ik zowat alle ‘klassiekers’: de GAMW, de SAV, de scouts van Koningshof en de
Braembibliotheek, waar ik nog voorleesmomenten in de ‘schelp’ verzorgde. Ook met
de Schotense brandweer heb ik een link, omdat die voorkwam dat ons huis afbrandde
toen onze droogkast in vlammen dreigde op te gaan. Ironisch genoeg was die van het
merk ‘Brandt’!”

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

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

Te koop: pelsmantel vos, driekwart, lichte kleur maat 42, prijs
120 euro tel 0472.709.143 I32
Te koop: herenfiets type Toerist
nieuwe staat, praktisch niet gebruikt 75 euro tel 03.355.24.54 I30
Te koop: gevraagd opbrengsteigendom, bouwgrond, vijver Wijnegem of omg tel 0484.93.70.61 I31

Gezocht: logistieke hulp vr 7 jarige van opvang naar sportclub
te brengen 2à 3x/14d = korte rit/
wandeling centrum Schoten, vergoeding otk tel 0495.42.30.72 I33

ZOEKT
JOBSTUDENTEN/VRIJWILLIGERS
VOOR DE
BEZOEKERSREGISTRATIE

Op dit ogenblik werkt Inge aan een moordmysterie dat zich, net zoals ‘De Boeken van
Baukis’, eveneens in het oude Athene afspeelt. “Na jaren van intensieve research, ben
ik er nog niet aan toe om afscheid te nemen van de antieken…”, besluit Inge Scheynen.
‘De Boeken van Baukis’ is verkrijgbaar als e-book (ISBN 9781393147466 - € 9,99) en
als regulier boek via de online- en plaatselijke boekhandel (ISBN 9789462664890 – €
24,99). Je kan ook een -gesigneerd- exemplaar bestellen bij de auteur zelf voor €
22. Dit kan door te mailen naar baukis@inter-actief.be waarna je alle betalings- en
verzendinformatie ontvangt.
Nog leuker is om helemaal gratis en voor niks één van de drie gesigneerde
exemplaren te winnen! Al wat je daarvoor hoeft te doen is een e-mail sturen met
jouw naam en postadres naar: wedstrijd@bodevanschoten.be.

Bij WZG Voorkempen, campus Verbert-Verrijdt te Schoten, zijn we op
zoek naar enkele jobstudenten/vrijwilligers die de bezoekersregistratie
op zich willen nemen. Voor de jobstudenten houdt dit in dat je op
zondag tijdens de bezoekuren van 14u tot 17u ervoor zorgt dat de
bezoekers zich correct registreren, je erop toekijkt dat de geldende
corona-maatregelen stipt gevolgd worden en je de bezoekers hierover
kan informeren. Je zal hiervoor aanwezig moeten zijn van 13u30
tot 17u15. We zullen werken met een beurtrol. Vrijwilligers die op
weekdagen willen komen helpen, moeten aanwezig zijn van 14u tot
16u. Ook hier werken we met een beurtrol. Huidige vrijwilligers die al in
Verbert-Verrijdt werken, mogen zich natuurlijk ook opgeven voor deze
oproep. Indien je geïnteresseerd bent, mag je contact opnemen met
onze directeur, Van Humbeeck Jean, op 03 680 05 63 of via mail naar
administratie_wzc@wzgvoorkempen.be.

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

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
Te huur : appartement Frans
Messingstraat 25/1 te Deurne:
liv, keuken, badkamer, wasplaats, 1grote slaapkamer, 1klei-

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

ne hobby of slaapkamer, 1 grote garageplaats, 1 kelderplaats.
grote gezamenlijke tuin. Huurprijs: 650 euro / maand. Gsm:
0496.893.172 / 0479.995.625
te koop: inboedel in garage omgeving Schoten Tel. 0474 37 30 40

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

Gemeente Schilde gaat
ratten gifvrij bestrijden
Zoersel zal in de toekomst ratten zonder gif en met een slim toestel vangen. Dat heeft de
gemeenteraad van april met een nipte meerderheid beslist.
De gemeente gaat slimme rattenvallen kopen die de dieren lokken met voedsel, waarna ze
via een valklep in een container met conserveringsalcohol vallen en snel sterven. Zo kan het
systeem meerdere ratten vangen. Om argwaan bij de dieren weg te nemen, wordt de valklep
bij de eerste bezoekjes nog niet geactiveerd. Sensoren houden bij hoe vaak de val bezocht
wordt. Het systeem moet nog wel gekocht en getest worden, dus de komende maanden
verandert er niets.
Rattenbestrijding is voor volksgezondheid een noodzaak, zei CD&V-fractievoorzitter Roel
Van Elsacker op de gemeenteraad, maar dat wordt bemoeilijkt doordat het takenpakket
van de gemeentelijke rattenvangers werd teruggedrongen en omdat de gemeente geen
rattenvergif meer aan de inwoners verdeeld. “Maar dat heeft de rattenpopulatie niet
teruggedrongen, integendeel”, zei hij. “Meer dan één keer per dag wordt er melding gemaakt
van het rattenprobleem.” Het oppositielid stelde dan ook de aankoop van slimme vallen voor.
Schepen voor Openbaar groen Danny Van de Velde (N-VA) meldde dat de gemeente dat al
aan het bekijken was, en vroeg om het punt uit te stellen om voldoende info te vergaren. Het
voorstel werd echter nipt goedgekeurd door de oppositie en onafhankelijk schepen Cindy
Van Paesschen.

Eentje uit
de oude
doos
In het fotoarchief van De
Bode zitten honderden oude
foto’s waarvan we zelf al niet
meer weten wanneer de foto
genomen is of wie of wat er
op de foto’s staat.
Toch zijn we ervan overtuigd
dat menig lezer best nog
wel wat (ondertussen) oude
bekenden op zal herkennen.

Bosch Car Service
Ik
zoek
werk
voor
schilderen,
bezetting,
tel
0465.74.74.76 (particulier) Z99
Goedkoop vellen van bomen
en afvoeren, gratis offerte
0487.715.534 (particulier) I14
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 I23
Hulp nodig met je smartphone
of computer? Digitale assistentie
aan huis op uw maat voor
slechts 20 euro per uur. Voor
meer info kan u bellen naar
0484.144.055 (particulier) I24
Te
huur:
overdekte
autostaanplaats
60
euro/
per maand, Churchilllaan 258

DE VOORKEMPEN
compleet, goed en betaalbaar
- AANKOOP, VERKOOP, REPARATIE EN ONDERHOUD ALLE MERKEN
- PROFESSIONELE AUTODIAGNOSE EN AIRCOSERVICE
- DE LAATSTE TECHNOLOGIE EN KENNIS UIT DE BOSCH FABRIEK
- BEHOUD VAN FABRIEKSGARANTIE
- COMPLEET EN GOED, MAAR BOVENDIEN VERRASSEND BETAALBAAR

ACTIE
BIJ ONDERHOUD
GRATIS 2L
SCREENWASH

WWW.GARAGEDEVOORKEMPEN.BE
Brechtsebaan 447-449 - 2900 Schoten - T: 03 651.84.60 Email: willyput@skynet.be

Tuinaanleg
Ronny Kanora

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

Tel. 0477 30 64 23

Ronny.kanora@telenet.be

Fundraising voor project Muziek
voor Loes: help deze droom mee
mogelijk maken
Uiteraard volgt ook vader André de Laat de werking van de ‘Loescommissie’ met veel aandacht. Hij waardeert de ernst waarmee de
gemeente Schoten te werk gaat en is ook aangenaam verrast dat het
budget voor ‘Muziek voor Loes’, de cd die hij met bevriende muzikanten
wil opnemen, bijna rond is. Bode Van Schoten geeft hierbij graag mee
een duwtje in de rug om dit mooie project te realiseren.
André de Laat vindt de voorstellen die de twee mobiliteitsexperts lanceerden
waardevol en hoopt dat snel knopen worden doorgehakt. “Het is wel opletten
voor een te theoretische benadering. Ik zou zelfs durven overwegen eerst
met een proefopstelling te werken”, aldus de papa van Loes. “Dat men er
meteen heel de Horstebaan bij wil betrekken is ambitieus, maar lijkt mij
minder prioritair dan het veiliger maken van de achterliggende Amerlowijk.
Vooral de Amerlolaan, waar twee scholen liggen, kan beter. Die mag niet
vergeten worden.”
Intussen probeert André de Laat het verdriet en gemis te verwerken door zich
op zijn project ‘Muziek voor Loes’ te storten. Samen met bevriende muzikanten
wil hij een cd opnemen als ode aan zijn dochtertje en voor alle mensen die
net als hijzelf, zijn echtgenote Nathalie en hun twee andere kinderen troost
zoeken na Loes’ dood. De rouwende papa, die zelf academisch gevormd werd
als saxofonist en aan de zijde van heel wat jazz- en bluesartiesten speelde,
lanceerde eerder deze maand het idee van een fundraising om dit mogelijk
te maken.
“Ik ben blij dat we al 10545 van de beoogde 12500 euro bij elkaar hebben”,
is hij alle schenkers dankbaar. “Ik wil de cd – na reservatie – gratis ter
beschikking stellen aan alle geïnteresseerden, maar een professionele
opname zal nu eenmaal geld kosten ondanks de vrijwillige medewerking van

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

APPARTEMENT TE HUUR

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

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

Voor meer informatie 0488/60.05.07

heel wat artiesten. Ook de reproductierechten zijn niet min. De crowdfunding
gaat verder. Wat overschiet, schenken we aan lokale goede doelen.”

Alle info over doneren voor die bijzondere muzikaal project vind je op www.voorloes.be
Rechtstreeks een bijdrage overmaken kan via rekening BE32 9790 0402 5202 met vermelding
van Voor Loes.

Donderdag 20 mei
20.00 uur

Gratis digitale zoomlezing met
dr. Griet Vandermassen

DAMES VOOR DARWIN.
OVER FEMINISME EN EVOLUTIELEER
Sommige feministen hebben het niet begrepen op
biologie. Het bewijs is nochtans overweldigend dat veel
verschillen in gedrag en psychologie tussen mannen
en vrouwen niet alleen aan opvoeding en cultuur
liggen. Ze zijn een gevolg van miljoenen jaren evolutie
door natuurlijke selectie. Houden we daar dan niet
beter rekening mee in zaken als de genderkloof op
de arbeidsmarkt, de oorzaak van seksueel geweld of
het ontstaan van patriarchale maatschappijen? Een
biologisch geïnformeerd feminisme zou niet alleen
wetenschappelijk veel sterker staan, het zou ook veel
meer mensen aanspreken.
Griet Vandermassen is germaniste, doctor in de
wijsbegeerte en columniste bij “De Standaard”. In
2019 verscheen haar boek “Dames voor Darwin. Over
feminisme en evolutieleer”(Houtekiet)
Toegang: gratis, maar inschrijving verplicht:
www.hvv-schoten.be
Org: Humanistisch Verbond

Te huur: Calpé, prachtig app., 2/4
pers, zeedijk, gr zonnig terras,
zeezicht, Tv Vl, Wifi, zandstrand,
vrij vanaf juli, alle comfort,
foto’s tel 03.326.13.87
Z85
Te
koop:
damesfiets
Oxford, 7 versnellingen 200
euro, tel 03.685.42.24
I1
Te koop: antieke Spaanse koffer,
400 euro tel 03.658.95.03 I2
Te koop: duizenden bierviltjes te
Merksem, tel 03.646.36.64 I3
Te koop: grote verz. strips Suske
& Wiske, tel 03.646.36.64 I4
Renoveren
van
verlichting:
opnieuw bekabelen van luchters
en staande lampen, vervangen
stekkers
en
schakelaars,
installatie snoerdimmer enz… gsm
0475.79.65.12 (particulier) Z94
Alle
schilderwerken,
elektriciteit,
kleine
klusjes
aan betaalbare prijzen, tel
0484.981.159 (particulier) Z95

Eindelijk veilig fietsen op
Botermelkbaan
Anderhalf jaar na de start van de werken, zijn de langverwachte
fietspaden langs de Botermelkbaan (N121) bijna een feit. “Nog
een maand barre verkeersellende en dan zullen eindelijk ook de
fietsers veilig over de drukke verbindingsweg van Brasschaat naar
’s-Gravenwezel kunnen rijden”, verwijst burgemeester Maarten De
Veuster (N-VA) naar de tijdelijke, maar volledige afsluiting van de
Botermelkbaan.
De heraanleg van de anderhalve kilometer lange Botermelkbaan (N121) stond
meer dan tien jaar op het prioriteitenlijstje van de gemeente. De plannen
waren al een tijdje klaar, maar raakten maar niet aan uitvoering toe omdat
één bewoner steeds dwars ging liggen en beroepsprocedures aanspande
naar aanleiding van de geplande en omstreden volledige afsluiting van het
kruispunt met de Wezelsebaan.
Burgemeester Maarten De Veuster kon het dossier ‘ontmijnen’. “Het ontwerp
werd aangepast. De Wezelsbaan wordt maar gedeeltelijk afgesloten. Het
verkeer zal ook in de toekomst via ‘onze’ Wezelsebaan richting ’s-Gravenwezel
kunnen. Maar ze inrijden zal niet meer kunnen en vanuit de Wezelsebaan
linksaf richting Brasschaat afslaan kan evenmin nog. Voetgangers en fietsers
behouden wel alle mogelijkheden en zullen dankzij een nieuw verkeerseiland
op een veilige manier kunnen oversteken.”
De situatie op het drukke kruispunt met de Wezelsebaan is niet het enige
dat verandert. Ter hoogte van de Alice Nahonlei en restaurant De Linde
komen verkeerslichten, onder meer omdat er zich met Campus Kajee
en ’t Lommert enkele scholen in de buurt bevinden. Het kruispunt met de
Dennenlei wordt vijftig meter verplaatst en krijgt op de Botermelkbaan een
afslagstrook richting Dennenlei. Zo wordt het doorgaand verkeer niet langer
gehinderd wanneer chauffeurs staan te wachten om af te draaien. Zwakke
weggebruikers kunnen via een verkeerseiland veilig in twee keer de drukke
Botermelkbaan oversteken.

nieuwbouw - renovatie - herstelling
Plaatsen van rookmelders
Domotica !

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

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
Verwijderen van asbest golfplaten
en
afvoeren
en
plaatsen
nieuw dak op uw tuinhuis,
0487.715.534 (particulier) I16
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

RP bezettings en gyprocwerken
Voor al uw bezettings- en gyprocwerken (binnen)
Ook schilderwerken
Meer dan 25 jaar ervaring

0476 37 37 27

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

EPC ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT
Snelle service

EPC Irene

JDC / www.jdc-ambachts-dakwerken.be (Antwerpen) is een
zusteronderneming van www.jvkdaken.be
(Breda net over de grens aan de E19/A16 en Ossendrecht)
Een snelgroeiend jong ambitieus krachtig en
hoogstaand kwalitatief gespecialiseerd bedrijf op het gebied
van zink-koper-lood-en leidekkerswerken,
Alsmede verdere platte-en hellende daken. Van de kleinere werken tot aan
grotere gespecialiseerde schitterende werken in en om groot Antwerpen.
Voor deze filialen/ bedrijven zijn wij met spoed op zoek naar:

ASS. CALCULATIE -WERKVOORBEREIDING
Taken:
Materialen uittrekken, prijsstellingen en prijzenbeheer, uitwerken offertes,
inkopen materialen, marketing en verkoop, commerciële vaardigheden in
woord en taal is een pré.

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

tel. 0496 556 182

Carolien Snoeys,
8C8 VASTGOED BVBA

Loodgieterij

ervaren zinkwerkers/leidekkers/dakwerkers
en hulp dak werken
Wij bieden u:
Een goed loon en secundaire voorwaarden
De grootste zekerheid, uitdagingen, (persoonlijke) groei
De allermooiste dakwerken
Interesse: stuur een email met uw gegevens naar
info@jdc-ambachts-dakwerken.be.
Wij nemen dan contact met u op voor een uitgebreide toelichting
of bel naar 0031 6 1264 6899

LEO VERVOORT
Wouwersdreef 39 - 2900 Schoten
T. 03 658 18 99 GSM 0475 83 78 50

Koper- en zinkwerken
Plaatsen van
badkamers en warmwatertoestellen
Rioleringswerken

Last Minute: Nieuwpoort: mooi
appartement voor 4 personen;
50M van de dijk, vlakbij winkels, tram, duinen; garage met
fietsen; alle comfort; nog vrij 1
tot 8 mei en 8 tot 15 mei ; 190

euro per week; inclusief garage
en verbruik + borg: 125 euro.
Ook nog enkele weken in de zomer beschikbaar http://www.duinenveld.be , 0486 35 30 74 I5
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
I22
Goedkoop
afbreken
van
uw
afsluiting,
betonplaten
en afvoeren, gratis offerte
0487.715.534 (particulier) I20

T +32 3 353 33 30

- ERVAREN
SCHILDERS
- ERVAREN SCHILDERS
-

chapeau schilders
www.chapeauschilders.be

Renoveren van verlichting: opnieuw bekabelen van luchters
en staande lampen, vervangen
stekkers en schakelaars, installatie snoerdimmer enz… gsm
0475.79.65.12 (particulier) Z94
Alle
schilderwerken,
elektriciteit,
kleine
klusjes
aan betaalbare prijzen, tel
0484.981.159 (particulier) Z95

Mawipex in Schoten is een verdeler van
Mawipex in Schoten is een verdeler van Dakmaterialen (hoofdzakelijk EPDM),
Dakmaterialen (hoofdzakelijk EPDM), vooral
vooral aan de Belgische Hout- en bouwhandel.
aan de Belgische Hout- en bouwhandel.
Wij zijn onderdeel van de sterk groeiende holding Tectum Group. Om onze
Wij zijn onderdeel van de sterk groeiende
commerciële binnendienst te ondersteunen, zijn wij op zoek naar een
holding Tectum Group. Om onze commerciële
binnendienst te ondersteunen, zijn wij op zoek
naar een parttime bediende.

Halftijds/voltijds bediende
voor
de binnendienst
Parttime
Bediende
voor de binnendienst

Takenpakket:
Bestellingen van onze klanten ingeven in onze ERP systeem.
n Opvolgen van de leveringen vanuit onze magazijnen in Rilland (NL) en Genk (BE).
Takenpakket:
n Telefonisch contact met onze klanten m.b.t. leveringen en bestellingen.
Bestellingen van onze klanten ingeven in
n Opmaken van offertes.
onze ERP systeem.
n Het bijhouden van data in ons CRM systeem.
Opvolgen van de leveringen vanuit onze
n Algemene administratie zoalspost, brochures, technische fiches ...
magazijnen in Rilland (NL) en Genk (BE).
Telefonisch contact met onze klanten m.b.t.
Wat zoeken we:
en bestellingen.
n Bachelor opleiding of enkele jaren leveringen
actief in gelijkaardige
functie (ervaring is niet noodzakelijk).
Opmaken
van offertes.
n Goede PC en software kennis (Zeker
Office, kennis
van Dynamics is een plus).
Het bijhouden
vanNederlands
data in onsals
CRM
n Geen schrik om telefoon op te nemen,
zowel in het
hetsysteem.
Frans.
Algemene administratie zoals post, brochures,
n Klantgericht zijn.
technische
fiches,
…
n Zelfstandig kunnen werken, maar ook
in een klein
team.
Maar vooral iemand die graag en goedlachs zich wil inzetten in een dynamisch, groeiend en ambitieus bedrijf.
Wat zoeken we:
Wat bieden we u:
Bachelor opleiding of enkele jaren actief in
n Een leuke, aangename werkplek in een modern kantoor met alle mogelijke technische en ergonomische werkmiddelen,
een gelijkaardige functie (ervaring is niet
gelegen in een groene omgeving. We voorzien je dagelijks van verse koffie, water, frisdrank, fruit en soep.
noodzakelijk).
n Een goede verloning is basis. Daarnaast kan je ook genieten van heel wat extra legale
Goede PC en software kennis. (Zeker Office,
voordelen zoals maaltijdcheques, ecocheques, ADV dagen, verzekering.
kennis van Dynamics is een plus)
n We zorgen voor een zeer goede balans werk-privé.
Geen schrik om telefoon op te nemen, zowel
n En uiteraard zorgen we ook voor een afwisselend, interessant en uitdagend takenpakket in een bedrijf dat heel wat
in het Nederlands als het Frans!
groeimogelijkheden kan bieden.
Klantgericht zijn.
Zelfstandig kunnen werken, maar ook in een
klein team.
n

Heb je interesse, stuur je CV naar : danny.molenberghs@mawipex.be
Maar vooral iemand die graag en goedlachs
zich wil inzetten in een dynamisch, groeiend en
ambitieus
verticuteren,
gras,bedrijf.
zaaien en
vellen van bomen, uitfrezen tel
0494.61.52.45
(particulier)
Z54
Wat bieden
we

Een leuke, aangename werkplek in modern

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

Tuinman met
onderhouden

ervaring:
snoeien,

tuin
en

Alle
elektriciteitswerken:
alle mogelijke technische en
renovatie,kantoor met
tuiverlichting,
werkmiddelen, gelegen in een
schema’s,ergonomische
bouwpakketten
op maat,
herstellingen
groene
omgeving.tel
We voorzien je dagelijks van
0474.13.78.74
Z61
verse(particulier)
koffie, water,
frisdrank, fruit en soep!

Een goede verloning is basis. Daarnaast kan

Ik zoek werk als schilder, kl
genieten
reparaties,je ook
tuinwerk,
prijsvan14heel wat extra legale
voordelen
ecocheques,
euro/u, ik
spreek zoals
Frans maaltijdcheques,
tel
0485.17.42.94
(particulier)
Z69
ADV dagen,
verzekering,
…

We zorgen voor een zeer goede balans
werk-privé.
En uiteraard zorgen we ook voor een

VAN PELT
PELT
VAN
GroepVan
VanPelt-Paesen
Pelt-Paesen
Groep

VAN
VAN PELT
PELT
Groep Van Pelt-Paesen
Groep Van Pelt-Paesen

Athago NV
Kwikaard 110
2980 St-Antonius Zoersel
03 383 07 86
info@athago.be
snoerdimmer
enz…
gsm
0475.79.65.12 (particulier) Z94

Gezocht tuinman met ervaring
te Schoten. We zoeken een
tuinman voor het onderhoud van
onze tuin. Snoeien, grasmaaien,
onkruid
verwijderen,
....
We denken 6 tot 8 uur per
week Tel. 0495 36 60 51 I11
Renoveren
van
verlichting:
opnieuw
bekabelen
van
luchters en staande lampen,
vervangen
stekkers
en
schakelaars,
installatie

Alle
schilderwerken,
elektriciteit,
kleine
klusjes
aan betaalbare prijzen, tel
0484.981.159 (particulier) Z95
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
Verwijderen van asbest golfplaten
en afvoeren en plaatsen
nieuw dak op uw tuinhuis,
0487.715.534 (particulier) I16

Zoekt wegens uitbreiding:
Ervaren & gemotiveerde

METSER &
DIENDER
Wil je werken in een gemoedelijke sfeer
In een gezond bedrijf op onze nieuwbouwwerven in
de nabije omgeving?
Graag telefonisch contact of per email
ALGEMEEN BOUWBEDRIJF & PROJECTONTWIKKELING
WWW.ATHAGO.BE

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

Gevraagd

POETSER m/v
Ervaring vereist
Nl-talig heel belangrijk
Ochtenduren
Vervoer: auto

ZAAL/KEUKENPERSONEEL m/v
Ervaring vereist
Nl-talig heel belangrijk
Vervoer: auto

DE VOGELENZANG
Solliciteren op nummer
0473 13 82 94

euro/u, ik spreek Frans tel
0485.17.42.94 (particulier) Z69

Molurenplaatsen, Orac Decor tel
0486.76.68.47 (particulier) Z75

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

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

Vrouw zoekt werk: poetsen,
strijken,
wassen,
alle
huishoudelijk werk, Engelstalig.
Tel 0466.025.494 (particulier) Z76

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

Over
te
nemen
hobby:
particulier
MAG
WERKPLATELIER HOUTBEWERKING ,
grootte 370 M2 paneel ,
lintzaag , topie , schaaf vlak
van dikte 30 cm , schuurm ,
kolomb , ijzerz JEPSON ,
compressor , werkbank 5 mt
,verwarming met dieseltank,
,allerlei, klein gereedschap ,
grote montagetafel , houtopslag
+ camionet ren. master .tel
0478.487.317 (particulier) Z74

Alle
elektriciteitswerken:
renovatie,
tuiverlichting,
schema’s,
bouwpakketten
op maat, herstellingen tel
0474.13.78.74 (particulier) Z61
Ik zoek werk als schilder, kl
reparaties, tuinwerk, prijs 14

Dame
zoekt
werk
als
poetsvrouw/strijkster.
GSM
0465.757.370 (particulier) Z73

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

Gevraagd

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

KEUKEN/
ZAALHULP

voor
AFSPANNING KEYSERSHOF
te ‘s-Gravenwezel

Tel na 15u

0476 23 75 75
huizen repareren, bel me tel
0485.76.52.98 (particulier) Z77
Schilderen,
tuinwerk
tel
0466.46.42.99 (particulier) Z78
Molurenplaatsen, Orac Decor tel
0486.76.68.47 (particulier) Z75
Vrouw zoekt werk: poetsen,
strijken,
wassen,
alle
huishoudelijk werk, Engelstalig.
Tel 0466.025.494 (particulier) Z76

Hallo, ik zoek een baan, ik
kan je overal bij helpen, tuin
opkuisen,
verwijderen
van
bouwafval,
reparties,
dank
u zeer, bel of schrijf me tel
0465.74.05.91 (particulier) Z79

Ik zoek een baan: tuinreiniging,
hulp bij huishoudelijke taken,
boerderij, ik kan daken van

Ophalen van oude elektrische
toestellen, oude metalen tel
0495.78.90.31 (particulier) Z84

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
Ik zoek werk voor schilderen,
bezetting, tel 0465.74.74.76
(particulier)
Z99

Gezocht
WINKELBEDIENDE voor slagerij

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

MARNIX DE SADELEER
Ambachtslaan 2 – 2960 Brecht

Gasthuisstraat 27
2960 Brecht

Wegens sterke groei zijn wij op zoek naar een

Meubelmonteur
Functie:

Profiel:

Aanbod:

Je staat voornamelijk in voor de
montage van meubelen bij onze
klanten en in onze toonzaal
Voltijds contract of zelfstandig
medewerker
Goed technisch inzicht
Oog voor detail & vindt een perfecte
montage belangrijk
Ervaring in meubelsector en / of in
bezit van rijbewijs C zijn pluspunten
Afwisselende job
4-daagse werkweek
Correcte verloning

Wil jij deel uitmaken van ons team? Mail Uw CV naar
info@meubleta.be of meld U aan na telefonische
afspraak op het nr. 03/313.00.90.

@verteren
doet renderen!

GEZOCHT
WIJ ZOEKEN TER VERSTERKING
VAN ONS TEAM:

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

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

Restaurant - Taverne
DE KEYSERSHOEVE
te Sint-Job-in-’t-Goor

kunstwerken, tel 03.658.71.20 of
0474.59.02.62 (particulier) Z29

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)

Bijles wiskunde, Fysica, alle
niveaus, jaren ervaring, aan
huis, tel 0474.97.64.66 Z36
Schilderwerken
binnen
en
buiten
met
referenties,
tel
0486.76.68.47
Z11
Restauratie
reinigen
van
schilderijen op doek of paneel,
vergulden
en
herstellen
van de omlijsting en andere

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

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

KINA p.v. legt een wervingsreserve aan van twee jaar voor

VERZORGENDE

in de regionale dienst voor gezinszorg
en aanvullende thuiszorg (RDGAT)

Contractueel C1-C2 voor OCMW Schilde, OCMW Wijnegem of OCMW Wommelgem
Ben je gedreven om te zorgen voor anderen en heb je
een hart voor je gebruikers?
Dan ben jij de verzorgende die we zoeken voor onze
dienst gezinszorg in Schilde, Wijnegem of Wommelgem.

Functie
Als verzorgende bied je sociale en praktische hulp
(zoals koken, wassen, strijken, boodschappen doen,
persoonlijke verzorging…) in het huishouden van
zorgbehoevende gezinnen en senioren. Je voert je
taken uit in overleg met familie, mantelzorgers en
andere hulpverleners.

Profiel
•
•
•
•

Je kan je taken goed organiseren en werkt
zelfstandig.
Je houdt van sociaal contact en kan goed
communiceren.
Je respecteert de privacy van je gebruikers.
Je bent bij voorkeur in het bezit van een rijbewijs B.

KINA p.v. biedt
Bruto maandloon (in verhouding met aantal jaren
relevante ervaring): min. 1.965,88 –
max. 3.307, 90 euro (38/38).
Maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding / sociaal abonnement.
Vacature verzorgende.indd 1

Diplomavereisten
Je bent houder van een diploma dat toegang geeft
tot niveau C (een diploma secundair onderwijs of
gelijkgesteld) en je diploma of attest moet toegang
geven om een inschrijvingsbewijs als verzorgende bij
het Agentschap Zorg en Gezondheid te bekomen.

Hoe stel je je kandidaat?
Stuur je kandidatuur (cv, motivatiebrief, kopie
diploma, uittreksel uit strafregister) per mail naar
personeelsdienst@wijnegem.be of per post naar
Wijnegem, Turnhoutsebaan 422, 2110 Wijnegem.
Ten laatste op donderdag 20 mei 2021.

Selectie
Je voldoet aan de algemene toelatings- en
aanwervingsvoorwaarden en slaagt in de
selectieprocedure. De selectie zal plaatsvinden in
de maand juni. Details hierover ontvang je na het
indienen van je kandidatuur.

Meer info
De aanwervingsvoorwaarden en functiebeschrijving
kan je opvragen bij OCMW Wijnegem,
03 288 20 63, personeelsdienst@wijnegem.be.
20/04/2021 13:06:27

PINKSTEREDITIE
18 MEI
10 MEI

Golf Club Rinkven Schilde trotse
gastheer van eerste Soudal Open
De European Tour, de belangrijkste golfcompetitie buiten NoordAmerika, keert volgend jaar terug naar België. De club Rinkven
International Golf Club in Schilde, mag in mei of juni 2022 gastheer
spelen voor de Soudal Open, een vierdaags toernooi. Golazo - dat het
tornooi zal organiseren - Rinkven International Golf Club, titelpartner
Soudal en de Koninklijke Belgische Golf Federatie bundelen de
krachten.
Die Belgian Knockout vond eveneens plaats op Rinkven. “Uiteraard zijn we zeer
vereerd en trots om de Belgische en Europese toppers opnieuw te kunnen
ontvangen”, zegt Dimitri Rombouts, voorzitter van Rinkven International Golf
Club. “Onze club werd reeds geroemd als host voor de Belgian Knockout. De
Soudal Open wordt een nieuw hoogtepunt in de Belgische golfgeschiedenis. Deze
heuglijke gebeurtenis is een goede promotie voor onze golfsport en we gaan
ervoor zorgen dat het een feest wordt.”
“We hebben het voordeel dat we in 2018 en 2019 al een European Tour Event
mochten verwelkomen. Want voor dat soort toernooien moet er aan bepaalde
technische specificaties worden voldaan, zoals bijvoorbeeld holes die dienen te
worden verlengd. Die aanpassingen werden in 2018 reeds gedaan. Daardoor dient
er structureel niet veel te gebeuren.”
“Namens de club wil ik ook titelpartner Soudal en Vic Swerts in het bijzonder - als
lid van onze club - bedanken voor de steun. Al onze leden en medewerkers zijn
klaar om deze geweldige uitdaging aan te gaan.”
Ook bij de Belgische topgolfers wordt verheugd gereageerd, want zij kunnen nog
eens een thuismatch spelen. “Dit is
uiteraard fantastisch. Het is nog even
wachten en er is nog geen datum
bekend, maar het is toch al iets om
naar uit te kijken”, reageert Thomas
Pieters, bij monde van zus Lieselotte.
“Bovendien is dit een goede zaak
voor de golfsport in ons land in het
algemeen.”
Dat is waar het organisator Golazo
om te doen is. “Met deze Soudal Open
willen we opnieuw de magie van de
grote golftoernooien in ons land
creëren”, zegt CEO Bob Verbeeck.
“We zijn met Golazo al enkele jaren
actief in de golfsport, op tal van
vlakken. Een belangrijk toernooi past
uiteraard in dat rijtje. We willen vooral
helpen om het golfen in ons land nog
toegankelijker te maken en het aan
duizenden Belgen te kunnen aanbieden
als een ideale manier om te bewegen.”

ALLE DAKWERKEN

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

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

T. 0474 71 53 97

Te huur: autostaanplaats centrum Schoten, ondergronds, te
koop: golfballen, 50 euro voor
100stuks tel 03.658.10.88 I6
Te koop: keukenrobot met 4 hulpstukken en 1 snijschijf merk Braun
20 euro tel 0475.63.37.11 I7
Gezocht: Vlaamse poetsvrouw,
2x4u om de 2 weken, namiddag tel 0478.58.91.34
I8

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

Gsm 0475 32 44 00
aankoopvanvoertuigen@skynet.be

Origineel: wandeltocht waarbij je
hoefijzer kan kopen
Leerlingen van het Heilig Hart van Maria-Instituut organiseren tussen
zaterdag 8 en zondag 16 mei een wandeling door Schilde. De wandeling
kost 5 euro per bubbel, de opbrengst gaat naar de vzw Siann, die met
knuffelpaardjes zieken of ouden bezoekt die geen toegang meer hebben
tot dieren. Op het einde van de wandeling is er nog de mogelijkheid om een
knutseldoos met hoefijzer te kopen voor 10 euro. Via de knutselspullen
in de doos kan je het hoefijzer personaliseren. Meer informatie over de
wandeling via jacobsshenaya@icloud.com.

DOKTERS

GEBIT GEBROKEN?

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

MEDISCHE HULP

TIJDENS WEEKENDS EN FEESTDAGEN

SCHOTEN/WOMMELGEM/BORSBEEK
0900 10 512 *
BRECHT/SINT-JOB/MALLE/ZOERSEL/
ZANDHOVEN
03/650.52.53
SCHILDE/‘S-GRAVENWEZEL/
WIJNEGEM/RANST 0900 100 05*

Tel: 03 653 37 51
BRECHTSEBAAN 274 - 2900 SCHOTEN

Uw DKV-specialist in de buurt

Joris Van Thillo
0479 80 15 95

ELK WEEKEND

van vrijdagavond 19.00u tot maandagochtend 08.00u

OP OFFICIËLE FEESTDAGEN

joris@dellafaille.be

Aangepaste behandeling voor
diabetes- en reumapatiënten

Handelend voor

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

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

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

Braamstraat 4
2970 Schilde
03 336 31 06 - 0472 52 58 06
info@voetverzorgingschilde.com

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
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ANTIGIFCENTRUM
ANTIGIFCENTRUM

Tip Top Voeten

Pedicure - Manicure

0478/911.343

info@tiptopvoeten.be

Komt aan huis

Netwerk Palliatieve Zorg
Noorderkempen v.z.w.:

W W W. A R T I S H I S T O R I A . B E

TANDARTS
Wachtdienst
Antwerpen Centraal
oproepnummer

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

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

Volledige voetverzorging
Aangepaste behandeling diabetes
Ingegroeide nagels
Eeltverwijdering
Nagelcorrecties

voeten &
tenen

Medische voetverzorging bij u thuis
(alleen op afspraak)

Ost Dirk
Tel. 0495 48 36 75

PEDICURE

