IN DIT NUMMER

Camera’s moeten
gezag personeel
recyclagepark versterken
Het containerpark is de drukst bezochte plek van Schoten. Maar het
durft er al eens uit de hand lopen. Om het gezag van het kwetsbare
gemeentepersoneel te versterken, hangt de gemeente nog dit
voorjaar vijf camera’s die continu opnames zullen maken.

Dancarta Brecht boomt ondanks Corona

“De overgrote meerderheid van de bezoekers houdt zich netjes aan de
regels, maar we merken toch dat het aantal mensen dat het reglement
met voeten treedt, flink toeneemt”, zegt schepen van Afvalbeleid Walter
Brat (N-VA). “Onder meer het dumpen van fracties waarvoor betaald moet
worden, zoals hout, groenafval en bouwpuin, in het ‘gratis’ gedeelte,
gebeurt geregeld.”
Natuurlijk probeert het gemeentepersoneel alles in de gaten te houden en
beleefd op de fout te wijzen. “Maar we stellen vast dat dit steeds minder
aanvaard wordt”, weet Walter Brat. “Van fysieke bejegening is voorlopig
nog geen sprake, maar het aantal incidenten met ernstige verbale
agressie, is niet meer te tellen. Onze medewerkers raken er door van slag
en gedemotiveerd.”
Boetes uitdelen kunnen de mannen en vrouwen in oranje overal niet.
Tegen dat ze de politie of gemeenschapswacht er hebben bij gehaald,
is de kalmte vaak teruggekeerd en valt de overtreding niet meer te

Sportdag in Wijnegem

Kunst- en Brocantmarkt in Schilde

bewijzen. “Daarom hangen we binnenkort vijf vaste camera’s in evenveel
verschillende plekken in ons wat weinig onoverzichtelijke containerpark.
Die zullen helpen om de orde te handhaven en onze mensen beter te
beschermen”, vermoedt Brat.
Wanneer een onregelmatigheid zoals scheldpartij of diefstal wordt
vastgesteld, zal de politie de beelden te zien krijgen en hier een vervolg
aan breien door een proces-verbaal op te maken. Doordat je alleen binnen
kan met een ingeschreven voertuig met nummerplaat en het inlezen van
je identiteitskaart, zijn de ‘daders’ snel opgespoord. Wie bewust afval in
de verkeerde container smijt, kan zich aan een GAS-boete verwachten.

Schotense Pumptrack open

Schepen van Personeel Paul Valkeniers (Open Vld) benadrukt dat het
permanent in het oog houden van het personeel absoluut niet het doel
is van deze camera’s. “De vakbonden zijn hier intussen van overtuigd. Ze
hebben een protocol van akkoord over de plaatsing ondertekend. Onze
algemeen directeur en personeelsdirecteur geven binnenkort tekst en
uitleg aan alle personeelsleden.”

Dierenopvang tijdens uw vakantie bij u thuis? Ik verzorg
uw dier en waak over uw huis
en tuin, tel 0477.286.439 Z65
Vakantie
zomer/overwinteren
Murcia (Los Alcazares) 500m van
zee vanaf 200 euro/wk of 500
euro/mnd (el+wa+tv+int+zwembad+bed/badlinnen all-in) verhuur
kort-lang tel 0479.45.49.42 of
roxane.peeters@telenet.be Z70

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

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

0493 42 80 79
Caravan te koop gevraagd.
Liefst in goede staat,
mag oud zijn.

Tel. 0495 52 95 27

Basisschool Bloemendaal
wandelt centjes bij elkaar nu
feesten nog niet mag
Elk jaar staat Basisschool Bloemendaal klaar met een sfeervol en gezellig
schoolfeest. Spijtig genoeg gooit het coronavirus roet in het eten; vorig
jaar, maar ook dit jaar. “Maar daar heeft onze school iets op gevonden….
Bloemendaal gaat op wandel”, laat directeur Sofie Dirix trots weten.
Nog t.e.m. 13 juni kan je meedoen aan een interactieve digitale zoektocht
met je gezin, vrienden of relaxed in je eentje…. wanneer je maar wil. Volg
het bijhorende plan, zoek de QR-codes, scan ze en ontdek de opdrachten
die je op je smartphone kan volgen. Een zoektocht die voor veel plezier
zal zorgen bij groot en klein. Je ontdekt bekende maar misschien ook
nog onbekende plekken in Schoten…wie durft? Meer info op de website

www.bloemendaal.be en op de
Facebookpagina van de school.
Een
hongertje
onderweg?
Ook
daarvoor
heet
de
schoolgemeenschap
een
oplossing:
“Je
kan
een
knabbelpakket bestellen vanaf 6
euro in onze school en elke vrijdag
tussen 12 mei en 13 juni ophalen
in onze school. Zo ben je voorzien
tijdens je wandeling en kunnen wij
de gederfde inkomsten van twee afgelaste schoolfeesten toch enigszins
recupereren”, aldus Sofie Dirix.
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Paalstraat - winkel met woonst
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.

kW

E

(vg,wg,gvkr, gvv,gdv)

SCHOTEN

Winkelhuis - Paalstraat verhuurd - winkelpand - boven
atelier - verhuurd 1.007 €/m
- geschikt voor vele doeleinden

(wg,gv,gvv,gvkr,gdv)

VP 245.000 euro
2

SCHOTEN

Winkelwandelstraat - laatste
nieuwbouw - ruim app.112m²
- 2 de V - lift - Afwerking
volledig eigen keuze - snelle
oplevering mogelijk (3 mnd)
Kosten/btw (verlaagd btw 6%
mogelijk)

VP 525.000 euro
22
PC 1

h/m

Zeer verzorgd gebouw,
app 1ste verd + lift. Ruim
120m², 2 slpks, ing kk,
berging, vestiaire, toilet apart,
fietsenstalling en afgesloten
carport,
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Charmante villa op mooi rechthoekig
perceel van 1500m² met aang.
zonnige zuidtuin ! Nabij dorpskern
van Sint Job, winkels en uitvalswegen
3 slpks en badk op glvl, op 1ste
verd.nog 3 slpks mog. + badk..
Garage. Pluspunten ! zeer gunstig
gelegen, rustig doch nabij school,
winkels,... zonnige en omheinde
tuin (inclusief grasrobot) met deels
overdekt terras en tuin-berging, 26
fotovoltaïsche zonnepanelen met
groenestroomcertificaat tot 2029

VP 229.000 euro
Nabij Schotense vaart, te
renoveren
alleenstaande
woning op een rechthoekig
perceel (+/- 1.250m²).in
de tuin is nog een vrij grote
garage / atelier ideaal voor
zelfstandige.Contacteer ons
voor de bouwvoorschriften.
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VP 339.000 euro
2

In de natuur , een perceel
grond voor recreatieverblijf.
Totale opp. 239m² Hier kan
men een stacaravan opzetten,
contacteer ons voor de
voorwaarden !

BRECHT

VP 639.000 euro

SUCCESVOL VERKOPEN?
CONTACTEER
ONS VRIJBLIJVEND.

VP 39.500 euro

Gezocht
SOLEX
brommertje
dat rijdt op benzine. Mag werk
aan zijn Bel 03 484 53 79 Z92
Te koop gevraagd: spullen
van
zolder,
schilderijen,
curiosa,
brocante
enz..
tel
03.663.65.70
Z110
Te huur: Calpé, prachtig app.,
2/4 pers., zeedijk, gr. zonnig
terras, zeezicht, TV Vl. Wifi,
zandstrand, vrij vanaf juli, alle
comfort, tel 03.326.13.87 Z106
Verwijderen van asbest golfplaten
en afvoeren en plaatsen
nieuw dak op uw tuinhuis, tel
0487.715.534 (particulier) K5
Ik zoek oude beelden in ivoor,
ook oude zakuurwerken, oude
liebigprenten, schouwgarnituur
tel
03.313.84.58
Z111
Zaaien van nieuwe gazons
en
herstellen
van
oude
gazons,
gratis
offerte
0487.715.534 (particulier) K6
Fonoplaten: ik koop collecties,
lp’s, Rock, Pop, Jazz enz.., beste
prijs tel 0475.37.64.96 Z112
Te huur: standplaats auto,
Schoten centrum ondergronds
70 euro tel 03.658.10.88 Z113
Wij verhuren ons mooi app. in Z.
Frankrijk aan zorgzame mensen
(2/4 p) tel 0477.45.67.70 Z114

Glazenwasser
DE CORT
Scan de QR-code en
verken onze website

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

Geen Wezel Culinair,
wel streetfood festival
Er zal aan het eind van de zomer dan toch een eetfestival plaatsvinden
in ’s-Gravenwezel: Festi Streat biedt streetfood aan en vervangt Wezel
Culinair, dat door corona pas in 2022 terugkeert.
De organisatie achter Wezel Culinair had al laten weten dat het culinair
festival ook in 2021 niet zou doorgaan, maar liet wel opening voor een
gelijkaardig, kleinschaliger evenement. Daar is nu meer over bekend.
Het wordt een streetfood festival met de naam Festi Streat, en gaat

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

• 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

door van vrijdag 27 tot en met zondag 29 augustus op het grasveld
van het Lodewijk De Vochtplein in ’s-Gravenwezel. Een tiental wagens
en vier lokale chefs bieden de bezoekers één of twee hapjes of kleine
gerechtjes aan, de organisatie zorgt voor de drankjes, van cocktails
over bieren tot wijnen en bubbels. Veel lichtjes en achtergrondmuziek
zorgen voor een extra zomerse sfeer. Bij regen kunnen bezoekers in
een tent hun streetfood opeten.

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
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

BELASTINGSBRIEF INVULLEN !!!

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

Wegens coronamaatregelen op afspraak.

Markthandelaars danken
vrijwilligers
Dat de openbare markt in Schoten al een hele poos veilig kan plaatsvinden, is
vooral te danken aan de vele marktvrijwilligers. Dat is ook de markthandelaars
niet ontgaan. “We bezorgen de in totaal 52 vrijwilligers die de voorbije veertien
maanden onze markt mee in goede banen hebben geleid door bezoekers
te wijzen op de afstandsregel en hen de geldende enkelrichting te laten
respecteren allemaal een cadeaubon ter waarde van 25 euro. Natuurlijk te
spenderen in onze kramen op de markt”, zegt Brent Parys, voorzitter van de
initiatiefnemende markthandelaarsvereniging. Vroeger kon je de vrijwilligers
herkennen aan hun fluo Bode-hesje, sinds kort hebben ze zelfs hun eigen
hesjes.

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

Inl. 0486 38 22 28
Ook schepen van Lokale Economie
Veronique d’Exelle (N-VA) was
aanwezig om de vrijwilligers,
waaronder nogal wat medewerkers
van het gemeentebestuur, te
bedanken. “Ik heb enorm veel
bewondering voor de vrijwilligers”,
zegt ze. “Ze staan hier letterlijk door
weer en wind. Het wordt nu steeds
beter weer, maar de afgelopen
maanden is het heel koud geweest
en heeft het zelfs gesneeuwd.
Maar ook dan konden we altijd op
hen rekenen. Het is dankzij hen
dat de markt wekelijks kon blijven
plaatsvinden.”

R EAL E STATE

UW EIGENDOM
VERKOPEN/VERHUREN?

ON Z E TR OEVE N
Charlotte Robberechts biv 507809
Marc Robberechts biv 202329

CO N TACTE E R ON S VOOR
EEN
SCHATTING
E E N GRATIS
S CHATTI
N G & A DVI&EADVIES
S
T 03 385 88 88

|

43 jaar gespecialiseerd in verkoop/verhuur van vastgoed
Een gegarandeerde vlotte én snelle verkoop
Persoonlijke aanpak
Ruim netwerk en passie voor vastgoed
Professioneel team met kennis van zaken

T 0 3 2 8 1 0 8 0 8 | www.sor enco.be | vastgoedex per ts

Vrouwelijk viergeslacht met
stevige Schotense verankering
‘Hallo, ik zag de oproep in Bode van Schoten over viergeslachten’, schrijft Dietlind
Leenaerts. ‘Mijn bomma is er 90, ons moeke 68, ikzelf 34 (geboren en getogen in
Schoten) en ons dochtertje is geboren op14 januari (toevallig op mijn eigen verjaardag).’
Meer in het bijzonder zijn dit de bijzonderheden van dit vrouwelijk viergeslacht:
Hortense Theuns, (°8 oktober 1930), Gonda Peeters (°3 mei 1953), Dietje (Dietlind)
Leenaerts (°14 januari 1987) en Jolien Verresen (°14 januari 2021). Al deze dames zijn

Schoten SK ingezet. Bomma hielp al mee nog voor er zelfs een voetbalkantine stond.
En van zodra die gebouwd was, stond mijn grootmoeder er steevast achter de toog.”
Ook haar twee dochters, waaronder dus ook Gonda, staken regelmatig een handje
toe. Dietlind: “Het was ook bij die voetbalvereniging dat mijn moeder en vader elkaar
ontmoetten (ik ben de jongste van zes kinderen). Mijn man heb ik trouwens 15 jaar
geleden ontmoet op een Halloweenfeestje in JH Kaddish Schoten, waar bovendien ook
mijn schoonouders elkaar voordien leerden kennen. In de ‘oude’ Kaddish, weliswaar.”
Dietlind heeft tot slot nog een leuk weetje. “Mijn opa langs vaders kant, Louis
Leenaerts, is de oprichter van de Schotense atletiekclub. En vanzelfsprekend leerden
ook mijn oma en opa elkaar in het Schotense kennen!”

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

MOBIELE FRITUUR

voor al uw feesten

geboren en getogen authentieke Schotenaren, met uitzondering van de kleine Jolien
die het levenslicht in Merksem zag.
“Indien mogelijk wil ik voornamelijk mijn bomma even ‘in de bloemetjes’ zetten”, zegt
Dietlind. “Want zij heeft zich ongeveer 45 jaar lang als vrijwilliger voor voetbalclub

Frieten I Snacks I Burgers

0476.444.056

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

Carolien Snoeys,
8C8 VASTGOED BVBA

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

0495 22 38 63

REPARATIE KLOKKEN
kan ook bij u thuis

0497 62 15 62

Te huur: Spanje – Benissa, bij
Calpe, direct v. eig., mooie, mod.,
ruime Spaanse vakantievilla met
4 slpk, 8 pers. en 3 badk, voll. privé met zwembad, zeezicht 700m
van strand, hele jaar door beschikbaar, in de winter ook mog.
voor langere periodes, foto’s op
verzoek, tel 0495.52.19.13 Z105
Te huur: Calpé, prachtig app.,
2/4 pers., zeedijk, gr. zonnig
terras, zeezicht, TV Vl. Wifi,
zandstrand, vrij vanaf juli, alle
comfort, tel 03.326.13.87 Z106
Te koop of te huur: appartement te Spanje, email: Diana.maene@telenet.be
Z87

KORT NIEUWS UIT ZOERSEL
VOETBALPRONOSTIEKEN MOETEN LOKALE ECONOMIE STEUNEN
Alle Zoerselaars kunnen deze zomer voetbalpronostieken online plaatsen en
er prijzen mee winnen. De gemeente Zoersel werkt daarvoor samen met het
online pronostiekenplatform van Tifogame. De reden is natuurlijk corona en
de onzekerheid of de Zoerselaars deze zomer allemaal samen wel op groot
scherm naar het EK kunnen kijken. “Na maanden van thuiswerk, leven in
allerlei ‘bubbels’ en andere beperkende maatregelen, beseffen we dat er nood
was aan een groot, maar coronaveilig, EK-evenement”, vertelt burgemeester
Liesbeth Verstreken (N-VA). “Met dit initiatief willen we ook onze handelaars
een duwtje in de rug geven”, vult schepen voor lokale economie, Olivier Rul
(Open Vld) aan. “Zo bestaat het prijzenpakket uit Zoerselse geschenkcheques
die inwoners bij de lokale handelaars kunnen spenderen”. Via www.tifogame.
be/zoersel en via affiches met een QR-code, die in gemeentelijke gebouwen
en bij de verschillende handelaren te vinden zijn, kunnen de inwoners hun
pronostiek invullen.

KUNST VAN ‘T STRAAT
Een oorbel, wat touw, een
klein plastic speelgoedje
of onbestemde auto- en
fietsonderdelen: u loopt op
straat misschien achteloos
voorbij die stukjes afval, maar
Jeroen Fratteur raapt ze graag
op. De Gentse kunstenaar
verwierf bekendheid met zijn
constructies bestaande uit
zulke ‘rommel’, en stelt enkele
van zijn werken tentoon in
cultuurhuis De Bijl in Zoersel.
Niet toevallig daar, want
Fratteur heeft zijn jeugdjaren
in Zoersel doorgebracht.

LEO DRIES

VRAAG EEN
VRIJBLIJVENdE
OFFERTE aan

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

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

zetelopmakerij
gordijnen
projecten
PVC vloeren

Sportdag Annuntia: uitgelaten
festivalsfeer en toch coronaveilig
Het park van Wijnegem leek half mei een echte festivalsite. In totaal
zevenhonderd leerlingen van het Annuntia-Instituut hebben zich nooit
eerder zó uitgeleefd tijdens een sportdag als dit keer. Met dank aan de
creativiteit en ervaring van partner Schoolsportdag. “Een onverhoopt
hoogtepunt van dit alweer door corona gedomineerd schooljaar”,
aldus Liam Van Pul, één van de deelnemers.
Sporten met een masker op lijkt dan geen pretje, de sfeer zit duidelijk
goed in het park van Wijnegem.
“Dit schooljaar was opnieuw een
tegenvaller”, verklaart Liam Van
Pul (17) van 6 Economie Talen.
“Onze laatste honderd dagen
en schoolreis naar Berlijn vielen
in het water. We zagen onze
medeleerlingen vaak lange tijd
niet. Daarom zijn de meesten
nu zo gelukkig dat tenminste
deze buitengewone sportdag
ons alsnog bij elkaar brengt.
Nog even het hoofd helemaal
leeg maken voor de examens.
Heerlijk. Onze klas hing al goed
aan elkaar, maar deze sportdag
heeft die band nog versterkt.”

WWW.LEODRIES.BE

APPARTEMENT TE HUUR

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

Voor meer informatie 0488/60.05.07

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

RESTAURATIE VAN
ANTIEKE MEUBELEN
Paul Goyvaerts
0496 43 68 54

Fotograaf: Nick Cannaerts

Herentalsebaan 451 • 2160 Wommelgem • 03/320 80 80 • www.adrconstruct.be • dir@adrconstruct.be

Gezocht
SOLEX
brommertje
dat rijdt op benzine. Mag werk
aan zijn Bel 03 484 53 79 Z92
Te koop gevraagd: spullen
van
zolder,
schilderijen,
curiosa,
brocante
enz..
tel
03.663.65.70
Z110
Te huur: Calpé, prachtig app.,
2/4 pers., zeedijk, gr. zonnig
terras, zeezicht, TV Vl. Wifi,
zandstrand, vrij vanaf juli, alle
comfort, tel 03.326.13.87 Z106

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

0493 42 80 79
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

Vlaanderen investeert bijna half
miljoen euro in
Brechtse noodwoningen
Als alles volgens plan verloopt verrijzen er in 2021 drie nieuwe noodwoningen
vlakbij de welzijnscampus in de Gasthuisstraat. De gemeente had hiervoor
in het meerjarenplan een miljoen euro ingeschreven. De helft wordt nu door
Vlaanderen gesubsidieerd.
Brecht beschikt momenteel over twee noodwoningen in de Dorpsstraat in
Sint-Lenaarts, boven de oude bibliotheek. “Die woningen zijn afgeleefd en
dringend aan vervanging toe”, weet burgemeester Sven Deckers (N-VA). De
nieuwe noodwoningen komen in de Gasthuisstraat, over de welzijnscampus,
waar Kind&Gezin is gevestigd. Die heeft een nieuw onderkomen gevonden
aan de overkant, in een pand waar voorheen vakbond ACV was gehuisvest.
“Het oude gebouw wordt afgebroken en in de plaats daarvan komen drie
nieuwe woonsten. Hierin is plaats voor zowel appartementen met meerder
slaapkamers als een studio. Zo kunnen we ook gezinnen in nood snel

opvangen. Deze woningen dienen
echt om acute woonnoden in de
brede zin van het woord, zoals
bijvoorbeeld bij een woningbrand
of uithuiszetting, op te vangen. In
zo’n situaties moet er altijd zeer snel
beslist worden. Het gaat wel steeds
om een tijdelijke oplossing, voor
een termijn van enkele maanden.
Het is ook een goede zaak dat deze
woonsten vlakbij de welzijnscampus
zijn gelegen en dus ook kort bij de
sociale assistente die voorziet in de
nodige begeleiding bij de zoektocht naar een oplossing op lange termijn. Tot
nu zijn de bestaande noodwoningen bijna altijd volzet. Met een extra woonst
uitbreiden, is al een goede stap vooruit.” Deckers is erg tevreden dat ook
Vlaanderen die nood erkent en 435.000 euro uittrekt voor nieuwe Brechtse
noodwoningen.

WWW.FIDELIAVERZEKERINGEN.BE
WWW.FIDELIAVERZEKERINGEN.BE

SCHOTEN
SCHOTEN
Hoogmolendijk
Hoogmolendijk2,2,2900
2900Schoten
Schoten
03/658.00.14
03/658.00.14
kantoor.fidelia@verz.kbc.be
kantoor.fidelia@verz.kbc.be

SINT-JOB
SINT-JOB
Brechtsebaan
Sint-Job-In’t-Goor
Brechtsebaan 6A,
6A, 2960
2960 Sint-Job-In’t-Goor
03/636.02.20
03/636.02.20

WOUTERS KATHARINA
Te huur: Nieuwpoort Bad studio, alle comfort, gr zonnig
terras, garage, 45 euro/dag,
all-in tel 0498.800.348 Z220
Te
koop
gevraagd:
schilderijen,
oude
postkaarten,
strips,
klokken,
beelden,
enz.. tel 03.663.65.70
Z116
Te koop gevraagd: 2de h. aanhangwagen, mag werk aan zijn. Geen
geremde tel 0492.263.118 Z25
Te huur: Durbuy huis 8p, 4 slpk,
2 badk, tuin bbq, garage, rust,
stilte, www.fijnverlof.be
Z40
Verzamelaar
koopt
oude
munten en bankbiljetten tel
0475.34.21.18
(particulier)

Advocaat
Erkend bemiddelaar in
familiezaken

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

kathy.wouters@advocaatwouters.be

Schoten voert padelstop in: “Vrees
voor hinder bij omwonenden”
De gemeente Schoten heeft een stop op de aanleg van bijkomende padelvelden
ingevoerd. “Het risico op hinder voor de omwonenden is te groot”, aldus schepen
van Sport en Ruimtelijke Ordening Paul De Swaef (N-VA).
Padelvelden schieten als paddenstoelen uit de grond, maar evenredig met de
toenemende populariteit van de vanuit Zuid-Amerika overgewaaide racketsport,

nemen ook de klachten toe. In Rumst maken de doffe knallen van de bal tegen
het racket en de kooiwanden een buurvrouw helemaal horendol. In Kalmthout is
een garagist de deuken beu die uit de padelkooi vliegende ballen in zijn wagens
achterlaten.
“In Schoten zijn er vooralsnog geen grote klachten, maar we vinden gewoon
dat er voldoende padelvelden in gebruik of gepland zijn”, aldus Paul De Swaef.
“Momenteel kan je de sport al beoefenen bij de tennisclubs Gym en Peerdsbos.
Ook TC Schoten kreeg zopas de toelating om er twee aan te leggen in het
gemeentepark. Gym wil het aantal terreinen nog wat uitbreiden, maar achteraan
en dus weg van de omwonenden.”
De Swaef motiveert die houding in de eerste plaats met de mogelijke overlast bij
buren. “Maar we willen ook wel eens zien of padel na de hype van het moment, nog
wel zo populair blijft na corona. Het was tijdens de lockdowns één van de weinige
sporten die beoefend kon worden.”

Eenzame schipper 58j zoekt
vrouw om samen de binnenwaters
van België en omstreken te
bevaren, tel 0495.23.89.98 K10
Te
koop:
na
aankoop
nieuwe printer heb ik nog 3
Cartridges
over,
interesse?
364XL – cyan+magenta+yellow
tel
03.353.25.14
K11
Goedkoop
afbreken
van
uw
tuinhuis,
garage
en
afvoeren,
gratis
offerte
0487.715.534 (particulier)
K8
Te koop: grote kleerkast 80 euro,
koffie en eetservies 40 euro,
schilderijtjes zelf gemaakt 5 à 10
euro, tel na 18u 03.658.26.29 K12
Wij zoeken iemand om onze
tuin te onderhouden, aantal
uren af te spreken, liefst
gepensioneerd,
in
HalleZoersel, tel 0475.430.440 K13

DENYS & CO
INKOOP OUD GOUD,

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

JUWELEN EN MUNTEN.

HERSTELLINGEN
EN EIGEN ONTWERPEN.

UNIEKE GOUDEN
EN VINTAGE JUWELEN

BREDABAAN 246, BRASSCHAAT

03 430 20 83

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

Brecht – Jubilerende
dansschool Dancarta komt
sterker uit coronacrisis
Dansvereniging Dancarta vertienvoudigde in tien jaar tijd het ledenaantal en
heeft zich het afgelopen jaar heruitgevonden. “Corona heeft ons geleerd om te
focussen op wat wel kan”, stellen Maya Quirijnen en Sarah Van de Velde.
“We hebben het contact behouden via onze Jerusalema- en kerstchallenge en
werkten via specifieke projectgroepen heel wat out of the box-concepten uit.
We focusten op een meer gestructureerde communicatie via social media, ons
Tik Tok -kanaal heeft de kaap van 10.000 likes bereikt, organiseerden een online
Sinterklaasfeest, creëerden nieuwe belevingen via digitale dansweekends en nu
het Dancarta Special Edition-weekend. Gelukkig kunnen we bouwen op een sterk

en uitermate flexibel team van gepassioneerde lesgevers.” Een van die lesgevers
is Emily die het speciale feestweekend uitwerkte. “Het is geïnspireerd op het
stramien van het normale dansweekend. heel wat sponsors werkten mee om de
leden kortingsbonnen te schenken”, verduidelijkt ze. “De leden is wat ons drijft.
We willen niet gewoon een dansschool zijn die danslessen aanbiedt, maar zorgen
voor verbinding door onze liefde voor dans te delen. Een plek waar iedereen zich
thuis voelt en waar elk zijn plekje vindt”, stelt Sarah Van den Velde.
www.dancarta.be

Verwijderen van asbest golfplaten
en afvoeren en plaatsen
nieuw dak op uw tuinhuis, tel
0487.715.534 (particulier) K5
Ik zoek oude beelden in ivoor,
ook oude zakuurwerken, oude
liebigprenten, schouwgarnituur
tel
03.313.84.58
Z111
Zaaien van nieuwe gazons
en
herstellen
van
oude
gazons,
gratis
offerte
0487.715.534 (particulier) K6
Fonoplaten: ik koop collecties,
lp’s, Rock, Pop, Jazz enz.., beste
prijs tel 0475.37.64.96 Z112

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

Volg ons
op Facebook

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

TE KOOP GEVRAAGD

Laurijssen Frank
& 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

Verbertstraat krijgt nieuwe
verkeersremmers
Sinds dinsdag en tot en met vrijdag 11 juni kan het autoverkeer niet passeren in de
Verbertstraat tussen de kruispunten met de Leo Van Hullebuschstraat en de Jozef
van Craenstraat, kruispunten niet inbegrepen. Tijdens die periode voert een aannemer
werken uit.
De gemeente laat er onder meer drie verkeerskussens aanleggen, op gelijke afstand
van elkaar. Ter hoogde van één van die snelheidsremmers is ook een elektronisch
snelheidsbord voorzien dat de vele gebruikers van deze invalsweg vanuit Deurne te
wijzen op de maximaal toegelaten snelheid van 50 km per uur.
De omleiding loopt via de Leo Van Hullebuschstraat, Hendrik Consciencestraat en het
rondpunt Verbertstraat. Fietsers en voetgangers kunnen wel langs de werf passeren.
Ook in de Borkelstraat zijn ze na maanden hinder toe aan asfalteren, toch al in één

AUTO’S en CAMIONETTEN
ook accident of defect

nieuwbouw - renovatie - herstelling
Plaatsen van rookmelders
Domotica !

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

Gsm 0475 32 44 00
aankoopvanvoertuigen@skynet.be

stuk van de lange centrumstraat. Tot en met woensdag 26 mei wordt het gedeelte
tussen Churchilllaan en Ridder Walter van Havrelaan afgewerkt. Daarbij werkt de
aannemer ook ineens aan het kruispunt met de Ridder Walter van Havrelaan.
Je kan daarom op de Ridder Walter van Havrelaan ter hoogte van dit kruispunt enkel
rijden in de richting van Brecht naar Merksem. Vanuit Merksem naar Brecht geldt een
omleiding via de Bredabaan en Horstebaan. Fietsers en voetgangers hoeven geen
omleiding te volgen. Ze kunnen oversteken ter hoogte van het kruispunt Ridder Walter
van Havrelaan – Borkelstraat.
Begin juni zal dit stuk van de Borkelstraat zo goed als volledig klaar zijn. Maar daarmee
is de kous niet af. De komende maanden wordt naarstig verder gewerkt in het stuk
vanaf de Van Havrelaan tot de Horstebaan. Tegen december dan zou de Borkelstraat
volledig vernieuwd moeten zijn.

Dirk Verhaert wil onbekende
straatnamen ophelderen
De gemeente Wijnegem gaat al haar straatnaamborden voorzien van
een QR-code waarmee voorbijgangers snel en eenvoudig de herkomst
van de naam kunnen achterhalen.
Het voorstel komt van Dirk Verhaert (Vlaams Belang). “Kijk, dit is de Albrecht
Rodebachlaan, genoemd naar één van de pioniers van de Vlaamse beweging.
Maar nog slechts weinig mensen die dat weten”, houdt Verhaert halt in de
straat van burgemeester Ivo Wynants. (N-VA) “Ook bij het horen van de naam
Peter Benoit, de grote Vlaamse componist en toondichter, halen vele mensen
jammer genoeg de schouders op”
Wynants heeft wel oren naar het voorstel om een soort van digitale
straatnamen-encyclopedie te ontwikkelen. “Onze heemkundige kring
Jan Vleminck wijdde ooit een volledig boek aan de verhalen achter onze
straatnamen. De informatie is dus voorhanden. Vele kosten zijn er niet, want
er hoeft geen enkel nieuw bord te worden aangekocht. De QR-code kan zelfs
op de paal worden aangebracht”, aldus het Vlaams Belang-raadslid.

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

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

GRATIS
MOTOR

GRATIS
MOTOR

Bel of mail voor een GRATIS prijsofferte

03/651 33 40

Bel of mail voor een GRATIS prijsofferte

03/651 33 40

Verhaert meent ook zelf nog wel wat betekenissen te kennen. “Aan de
Fortveldstraat was vroeger het weiland dat rond de fortvlakte (huidige
shoppingcenter) ligt. Veel nieuwe inwoners of bezoekers weten niet dat
Wijnegem ooit een fort had. Het Karel Verbistpad is genoemd naar een
noodlottige wielrenner (1883-1909) die begraven ligt op onze begraafplaats.”
Chareltje Verbist was inderdaad een begenadigd pistier die heel wat
internationale successen behaalde. Hij werd ook tweemaal Belgisch kampioen
achter zware motoren. Hij verongelukte op 26-jarige leeftijd op 21 juli 1909
tijdens een stayerwedstrijd in Brussel.

EPC ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT
Snelle service

EPC Irene

tel. 0496 556 182

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

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

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

HONDENVERZORGING

BOBBYLAND

Jachtwachtersdreef 312
2900 SCHOTEN

TEL.: 03 663 35 76

GEHAALD EN GEBRACHT

Te huur: garagebox Deuzeldlaan 39-41 Schoten , 75 euro/
mnd tel 0472.84.40.68
K20

Te koop: dames- of herenfiets
55 euro, tel 0476.253.428 K21

Kort nieuws uit Schilde
VERSLAGEN SCHILDESE “BOUWKAMER” VOORTAAN OPENBAAR
De verslagen van de bouwkamer in Schilde worden voortaan openbaar gemaakt. Dit
gebeurt na aanhoudende en striemende kritiek van Groen en CD&V op de werking ervan. De
bouwkamer is een nieuw forum binnen het lokaal bestuur waarbij bouwheren hun plannen
voorafgaand aan een aanvraag kunnen aftoetsen aan de verwachtingen en toegepaste
regels van het schepencollege en haar ambtenaren.
Achterkamertjespolitiek volgens de opposities. Schepen van Ruimtelijke Ordening Marian Van
Alphen spreekt net van openheid en transparantie. “Het raadpleegbaar maken ervan, past in
die visie”, aldus de schepen.

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

BESTE PRIJS, SNELLE AFHANDELING!
& 0487/286 430

KEN UW (OORLOGS)GESCHIEDENIS
Leerlingen uit verschillende scholen in Schilde kwamen dankzij heemkring Scilla op
avontuurlijke wijze meer te weten over de geschiedenis van hun dorp. Onder meer zesdejaars
van basisschool Vennebos kregen geen les in hun klaslokaal, maar maakten een educatieve
fietstocht langs onder meer de redoute van Schilde en het fort van ’s-Gravenwezel. Daar

vertelden leden van de heemkring, soms verkleed in gepaste outfit, meer over de voorbije
oorlogen en andere interessante verhalen.
SCHILDE VERLENGT ONDERWIJSCHEQUE
Vanwege de grote vraag worden de “onderwijscheques”waarmee financieel zwakkere
gezinnen met kinderen verplichte schoolkosten kunnen betalen, verlengd. In oktober 2020

riep de gemeente Schilde de onderwijscheque in het leven met behulp van extra middelen van
de regering. Iedere cheque heeft een waarde van tien euro. Aan elke leerling die voldoet aan
de sociaaleconomische voorwaarden wordt per schooljaar een aantal cheques toegekend.
Voor kleuters zijn dat er vier, voor kinderen uit lagere school zes en voor de scholieren uit het
secundair onderwijs acht.
Op anderhalve maand werden zeventien kinderen uit Schilde geholpen met deze cheques.
In eerste instantie zou de onderwijscheque slechts lopen tot december 2020. De raad voor
maatschappelijk welzijn heeft nu beslist de tegemoetkoming te verlengen tot december 2021.

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

SINT-ANTONIUS
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
Energiezuinige laagbouwwoning 145m2 op een rustig - Zuiderterrassen
Luxe nieuwbouwapp. 98m2 in het centrum van Halle
voorzien
vloerverwarming,
2 slaapkamers
en gigantisch
gelegen perceel van 526m2. De woning bestaat uit 3 - Veilige
in- envanuitgang
garage
via Achterstraat
voorgevel
terras 50m2.
afwerking kan volledig zelf bepaald worden
slaapkamers van 15m2, 9m2 en 9m2, badkamer met douche, - Vrije keuze
vanDeafwerking
adhv
ruime
budgetten.
Garage
e
26.500)
en
berging
grote
zolderberging
en
een
volledig
geïnstalleerde
keuken.
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 350.000

D 270.000

Brecht – Neem eens een
buitenlandse tiener in huis en biedt
deze een ongelooflijk jaar!
Het lokale comité van AFS Vlaanderen in Noord-Antwerpen is dringend op
zoek naar 5 gastgezinnen die hun huis willen openstellen voor buitenlandse
studenten. Dat het ook in coronatijden heel veilig kan, getuigt Ingrid Stevens
heel enthousiast.
Het gezin van Ingrid Stevens telt drie kinderen, een zoon die al uit huis is en
twee dochters. Sinds een jaar heeft ze er nog een dochter bij. Michela (18)
komt uit Sardinië en verblijft nog tot juli in ons land. “Zo’n goedlachse tiener
is een plezier om in huis te hebben”, getuigt ze. Het is al de vijfde keer dat
ze haar huis openstelt. Het begon allemaal toen dochter Dympi (24) op haar
achttiende zelf met AFS naar de Dominicaanse Republiek trok. Een droom
die ze veertien jaar geleden al koesterde. “Ik wilde de wereld ontdekken”,
bekent ze. “Maar ik wilde enkel naar een gezin dat er vrijwillig voor koos en
er niet voor betaald werd. Ik mocht niet worden beschouwd als een ticket
naar rijkdom.” Ze werd hartelijk ontvangen en heeft nog steeds contact met
haar Dominicaanse ‘mama’. Dymphi en Ingrid zijn er intussen ook al opnieuw
naartoe gereisd. “Een heel warme vrouw”, stelt haar mama. “’Ik had nooit
kunnen denken dat je een kind dat niet het jouwe is, zo graag kunt zien’,
vertelde ze me. Toen smolt mijn hart.”

Dymphi is het daar helemaal mee eens. “Je maakt zoveel nieuwe vrienden.
Je bent weg van alles wat je kent, maar toch niet alleen. Met een organisatie
als AFS kan je veilig op weg. Je wordt heel goed voorbereid en omkaderd”,
heeft ze zelf ervaren. “Zeker in deze coronatijden kunnen zowel de studenten
als de gastgezinnen op een heel goede begeleiding van AFS rekenen. van
AFS-vrijwilligers.” Dymphi is er zelf een. “We bereiden de gezinnen voor op
de komst van een nieuw gezinslid. Elke uitwisselingsstudent én elk gastgezin
Te huur: Studio Merksem,
Laaglandlaan, glv + koer, vrij
krijgt ook een eigen contactpersoon in de buurt toegewezen die regelmatig
juni, info 0475.32.76.71
K1
checkt of alles vlot verloopt. AFS volgt overigens ook alle maatregelen van de
overheid. Studenten uit Europa moeten niet in quarantaine, zij die van buiten
Goedkoop
verwijderen
Voor het behalen van
Europa komen, wel.”
en
afvoeren
van
conife-Voor het behalen van
rijbewijs B
Dymphi was ook drie jaar voorzitter van het lokale comité Noord-Antwerpen,
ren en hagen, gratis offerte
rijbewijs B
0487.715.534 (particulier)
K4
Zandhoven en omstreken maar heeft de fakkel doorgegeven aan May Van Dijck:
may.van.dijck@outlook.com
Te koop 45 boeken : Ro-

Zandhoven
en omstreken
RIJSCHOLING.BE

mans / Thrillers 2 euro/st ,
70 euro voor alles, prima
staat tel 0489.58.15.44
K2

Veilig leren autorijden
RIJSCHOLING.BE

Veilig
leren autorijden
Uurwerken, batterijen

Goedkoop vellen van bomen
en afvoeren, gratis offerte
0487.715.534 (particulier)
K3

Eenzame schipper 58j zoekt
vrouw om samen de binnenwaters van België en omstreken te
bevaren, tel 0495.23.89.98 K10

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

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

Bethaniëlei 2
2930 Brasschaat

Computerproblemen
/
ITvragen? Ik kom het met
plezier oplossen of klaar &
duidelijk uitleggen! Computer,
laptop,
tablet,
smartphone,
Android, iOS …@jeroen, tel
0473.541.051 (particulier) K14
Ik zoek: strijkwerk voor maandag
en vrijdag met dienstencheques,
werk via werkgever Itzuhome
gsm
0477.05.81.07
K15
Gezocht
werk:
tuinen
schilderwerk en ook klusjes tel
0488.591.112 (particulier) Z117
Te koop: lange Russische
persianer pelsmantel versierd met
andere pels, tel 03.291.68.12 K16
Te
koop
gevraagd:
opbrengsteigendom – bouwgrond
– vijver +/- Wijnegem, snelle
betaal. Tel 0484.93.70.61 K18
Te
koop:
caravan
Fendt
Saphir
QB450
in
nieuwe
staat met alle toebehoren,
Mover 2 luifels, gasfles, tafel,
stoelen tel 03.646.09.13 K19
Ik zoek een baan: huis
schoonmaken, strijken, tuinhulp,
keukenhulp, bel me op het nummer
0465.74.05.91 (particulier) Z118

T: +32 (0)3 663 49 85
M: +32 (0)498 277 157
info@garvo.be
www.garvo.be

Werk gezocht: tuinen, daken,
garages, werk coronaproef, tel
0485.76.52.98 (particulier) Z119
Hallo, ik zoek een baan, ik
kan de tuin schoonmaken,
ik kan ook kleine reparaties
uitvoeren, bel me op het nr
0465.74.05.91 (particulier) Z120

BRANDHOUT
& HOUTPELLETS

Bezoek onze toonzaal:
di, do, vr: 10:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Wo:
Op afspraak
Za:
10:00 - 14:00
Zo - Ma: Gesloten

Maria en André genieten reeds
halve eeuw van huwelijksboot
Op 18 mei was het welgeteld 50 jaar geleden dat Maria Van den Brande en André
Van Put elkaar diep in de ogen keken en kozen voor een leven met en voor
elkaar. Maria Van den Brande werd op 4 september 1950 in Mortsel geboren.
Haar ouders hielden een goedbeklante vleeszaak in het Antwerpse. Er was zoveel
werk dat al gauw ook Maria daar mee de handen uit de mouwen kwam steken.

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

André Van Put liet voor het eerst van zich horen op 6 juni 1945 in Antwerpen.
Reeds op zeer jonge leeftijd vervoegde André de Belgische marine om jaren
later de overstap naar het Autonoom Havenbedrijf te maken en daar de functie
van dokmeester uit te oefenen.
Maria en André ontmoeten elkaar tijdens scoutsactiviteiten en omdat hun
contacten steeds frequenter werden, resulteerde dat dus in hun huwelijk.
“Wij hebben een zoon en een dochter, een schoondochter en een schoonzoon,
alsook drie lieve kleinkinderen”, zegt het echtpaar. “Regelmatig trekken wij er
op uit met onze zeilboot. Maar onze vaste thuishaven is toch de mooie tuin in
Schilde waar wij sinds 1985 wonen.”
Oud-Dorpsstraat 76
•
2990 Loenhout
Tel. 03-669 53 95 • info@hofkensdakwerken.be

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

ALGEMENE
DAKWERKEN

PEETERS MARC

BVBA

- VERNIEUWEN VAN ROOFING, PANNEN EN LEIENDAKEN

- BEKLEDEN VAN DAKGOTEN MET PVC

- BEKLEDEN VAN GEVELS MET ETERNITE LEIEN EN SIDINGS

- PLAATSEN VAN VELUX EN LICHTKOEPELS

- PLAATSEN VAN DAK-EN GEVELISOLATIE

- ONTMOSSEN VAN DAKEN

ZELFWERKEND GEREGISTREERD AANNEMER 021501
39 JAAR
ERVARING

VELE REFERENTIES VAN TEVREDEN KLANTEN

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

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

Schotense sportkampioenen
gehuldigd

“Ons filmpje bereikte reeds duizend kijkers. De feedback is positief,
maar spijtig genoeg veel minder dan wanneer we de sporters in levende
lijve hadden kunnen vieren”, vertelt Nina Wauters, gemeentelijk
sportclubbegeleider die de organisatie op zich nam en voor een
aantrekkelijke ‘show’ zorgde.

De gemeentelijke sportdienst en sportraad gingen de uitdaging aan om de
vele sportkampioenen van Schoten ondanks de coronaberperkingen toch
te huldigen. Naast Marc Persoons, passeerden liefst 305 andere laureaten
de revue.

We grasduinen even in het grote aanbod van straffe sporters. Ann Roose
neemt reeds zestien jaar deel aan de Special Olympics in verschillende
disciplines. Tamerlan (Tumso) Termirsultanov, voorzitter van Master
Brazilian Jiu Jitsu mocht met zijn club een wereldtitel vieren in deze niche
gevechtssport.
Reimonda Aerts blijft ook op respectabele leeftijd als een speer vooruit
gaan in open water, met heel wat eremetaal als resultaat. Speerwerpster
Veronique Maes, werd Belgisch kampioene met een worp van 34 meter.
Willy Delbaere wierp de discus en kogel dan weer ver genoeg voor een
zoveelste provinciale titel.

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

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

T +32 3 353 33 30

- ERVAREN
SCHILDERS
- ERVAREN SCHILDERS
-

chapeau schilders
www.chapeauschilders.be

Goedkoop leegruimen van uw tuin,
planten, hagen enz.. gratis offerte
0487.715.534 (particulier)
K7
Gezocht:
oude
emaille
reclameborden in gelijk welke
staat, kijk eens op zolder in je
tuin of kippenhok, geef goede
prijs, gsm 0479.70.91.58 Z115
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

Garagepoorten
domeinpoorten
zonwering rolluiken
automatisaties
alle herstellingen
en onderhoud

03/658 14 80

info@poortencentrale.be

Bosch Car Service
Goedkoop leegruimen van uw tuin,
planten, hagen enz.. gratis offerte
0487.715.534 (particulier)
K7
Gezocht:
oude
emaille
reclameborden in gelijk welke
staat, kijk eens op zolder in je
tuin of kippenhok, geef goede
prijs, gsm 0479.70.91.58 Z115
Te huur Nieuwpoort zeedijk:
modern app., 1 slpk, tot 5 pers,
4de verd (met lift), prachtig
zeezicht, terras, centraal gelegen
op de zeedijk, zomer 650 euro/
week, info 03.449.94.66 Z116
Goedkoop
afbreken
van
uw
afsluiting,
betonplaten
en afvoeren, gratis offerte
0487.715.534 (particulier)
K9
Computerproblemen
/
ITvragen? Ik kom het met
plezier oplossen of klaar &
duidelijk uitleggen! Computer,
laptop,
tablet,
smartphone,
Android, iOS …@jeroen, tel
0473.541.051 (particulier) K14

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

Klok
stuk?

Alle merken GRATIS
afgehaald en teruggebracht

03 652 17 77

Gemeente zegt met bewoners
te willen strijden voor
behoud Picardiëbos
De omwonenden hebben goede hoop dat het bedreigde
Picardiëbos in Schilde gered kan worden. “En we voelen ons in
die strijd gesteund door de gemeente”, klinkt woordvoerster
Anja Grupping optimistisch.
Anja Grupping en een delegatie van het actiecomité dat wil voorkomen
dat een bos van ruim dertien hectare verkaveld wordt, hadden onlangs
naar eigen zeggen een constructief gesprek met schepen van Milieu
Olivier Verhulst (Open Vld) en burgemeester Dirk Bauwens (N-VA).
“We zijn realistisch en beseffen ook wel dat de gemeente dit bos niet
zo maar even kan aankopen. We geloven ook dat het schepencollege
weliswaar tevergeefs ernstige pogingen ondernomen heeft om via
andere overheden en Natuurpunt zo’n beschermende aankoop te
realiseren. Er werd ons beloofd dat opnieuw met eigenaar en verkoper
OCMW Antwerpen zal gepraat worden.”
Dat actiecomité en gemeente samenwerken om het Picardiëbos in zijn
geheel te vrijwaren, bleek ook op de jongste gemeenteraad, waar Valerie
Van Genechten (Open Vld), Micheline Duysens (N-VA) en Hans Hanssen
(CD&V) allemaal hun bezorgdheid uitten en aandrongen om de bewoners
te steunen en begeleiden. Iets wat door Olivier Verhulst en Dirk Bauwens
toegezegd werd.
“Wij zullen ook zelf op zoek gaan naar grote bedrijven die willen
investeren in dit prachtige bos om het openbaar te houden en tegelijk

Verzamelaar koopt munten en
bankbiljetten
Ook hele verzamelingen

0475/34.21.18

hun duurzaamheidsdoelstellingen te halen. Suggesties en kandidaturen
welkom”, is Anja Grupping hoopvol.
De lokale bakker of slager zal niet in aanmerking komen. Eerdere
schattingen maken gewag van een bedrag van minstens één miljoen
euro. Toch hopen ze in Picardië al tegen eind dit jaar een koper met een
hart voor de natuur gevonden te hebben. De gemeente kijkt mee uit en
in september staat nieuw overleg tussen beide partijen op de agenda.

Vlijtige leerlingen uit
‘s-Gravenwezel
EN ANDERE PLAATSEN

LEERLINGEN GEVEN 300 EURO AAN GOED DOEL

De vzw Think out of the box is 300 euro rijker dankzij enkele leerlingen van het
zesde middelbaar sociale wetenschappen aan het Heilig Hart Van Maria Instituut in
‘s-Gravenwezel. Voor hun eindwerk hebben de leerlingen, Yen Ceulemans, Giorgio
Froio, Noor Kinoo, Mila Verschuere en Evelyn Lion, een tombola met quiz op poten

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

RIJBEGELEIDING KRÜGER
Gemotiveerde ervaren ex-instructeur coacht u
positief en voordelig.
Focus op defensieve en zelfstandige rijstijl.
2 u. volledige rondrit examenparcours slechts €89
Examenbegeiding aan €89

REEDS 35 JAAR EEN UITZONDERLIJK
SLAAGPERCENTAGE!
www.rijbegeleidingkruger.be - 03 651 50 40

gezet, die 300 euro opbracht. Think out of the box, een vereniging van ouders die
voor hun kinderen met een beperking een thuis vonden in het domein Dieghemhof in
Schilde, gaat het geld gebruiken om de tuin op te frissen.

FIETSTOCHTJE LEVERT GELD OP
VOOR SOCIALE KRUIDENIER
Enkele leerlingen van het Heilig hart
van Maria instituut in ’s-Gravenwezel
hebben via een fietstocht 135 euro
ingezameld voor sociale kruidenier
De Netzak in Zoersel. Emelie Willems,
Yannis Heijligen, Julien Du Bosh en Myra
Thienpont deden dat in het kader van
hun eindwerk. De tocht bestond uit twee
routes, 15 of 20 kilometer, die mensen
op 1 mei vrij konden fietsen. Met het
ingezamelde geld kochten de leerlingen
verzorgingsproducten aan.

Schoten huldigt sportmonument en
revalidatiefenomeen
Marc Persoons: met leeuwenmoed
terugvechten na herseninfarct
Als trainer en voorzitter van de plaatselijke atletiekvereniging heeft Marc Persoons
al honderden mensen de goesting gegeven om te beginnen lopen. Zijn herseninfarct
in 2018 was een hoge horde om te nemen. “Maar de manier waarop Marc sindsdien
zelf aan de terugweg timmert en zich optrekt aan elke millimeter vooruitgang in de
zwaarste wedstrijd van zijn leven, dwingt zo mogelijk nog meer respect af”, aldus
sportschepen Paul De Swaef (N-VA).

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Paul De Swaef verrast Marc Persoons (66) thuis met een trofee voor sportverdienste
in de vorm van een cartoon, speciaal voor hem gemaakt door plaatselijk kunstenaar
Danny Maes. “Die was duidelijk goed gebrieft”, monstert de laureaat zijn ingekaderd
eerbetoon, waarop hij zelf in looptenue het glas heft. “Dat is een pint ja, maar geen
gewoon biertje hé. Een Carlsberg 0,0%. Ik drink al jaren geen alcohol meer. En niet dat
ik een voorliefde voor Deens bier heb. Ik heb het zorgvuldig nagetrokken. Die Carlsberg
is het meest caloriearme bier dat er bestaat. Daarom les ik hiermee nu mijn dorst.”

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

Vroeger lustte Marc Persoons best ook wel een gewoon pintje. Maar het keerpunt
kwam in de zomer van 2018, toen de gedreven atleet getroffen werd door een zwaar
herseninfarct. Het zette zijn leven ‘on hold’ en zorgde begrijpelijk voor een drastisch
keerpunt.

Geraniumlaan 5 - 2960 Sint-Job in ‘t Goor (Brecht)

“De hele rechterkant van mijn lichaam viel uit. Maar ik kon gelukkig blijven
nadenken en heb de knop snel omgedraaid”, getuigt Marc over zijn veerkracht. “Al
in revalidatiecentrum De Mick, waar ik de eerste maanden verbleef, legde ik de
fundamenten om terug te knokken. Ik bestelde van daaruit bijvoorbeeld mijn ligfiets
en trof voorbereidingen om onze woning aan te passen aan mijn beperking. Eén kamer
heb ik zelfs volledig ingericht als mijn persoonlijke fitnesszaal.”
“Kijk”, wijst hij fier naar zijn rechterschouder die op zich al ‘power’ uitstraalt’. “Ze
hing een tijd geleden nog twintig centimeter lager. En ik heb het laatste jaar dubbel
zoveel spierkracht kunnen ontwikkelen in mijn lijf. Maar het volstaat niet om als een
gek te fitnessen. De uitdaging na een herseninfarct bestaat erin om opnieuw de
juiste bewegingspatronen te ontwikkelen. Die kapotte bruggetjes in mijn hersenpan
vernieuwen, vergt doorzettingsvermogen en veel herhaling. Het lukt me, stapje voor
stapje.”
Thuis dat is ook waar zijn echtgenote Mia zijn trouwe ‘coach’, steun en toeverlaat
is. Mede dankzij haar inzet kan Marc zich aan zijn haast spartaans regime houden.
“Ik breng dagelijks minstens vier uur door op en aan de vele toestellen die ik thuis
verzameld heb. Morgen installeren ze trouwens m’n nieuwe crosstrainer”, toont Marc
zijn indrukwekkende revalidatiekamer vol rekkers, halters, trampoline en loopband.
Bijzonder en typerend voor het
engagement van Marc Persoons, is dat hij
tijdens de oefeningen in zijn ‘krachthonk’
ook nog eens vergaderingen van onder
meer het bestuur van de atletiekclub of
de sportraad volgt via de computer.
“Anderen mensen laten sporten, is altijd
mijn drive geweest. Dat is niet veranderd.
Het doet me dan ook veel plezier
wanneer ik onderweg in Schoten word
aangesproken door één van m’n vele
poulains die ik met onze loopcampagnes
in beweging heb gekregen. Niet zelden
nemen zij nu deel aan de Antwerp Ten
Miles of andere sportieve uitdagingen.
Dat geeft mij zoveel voldoening.”

03 326 46 93 - 0474 988 690
dakwerkenwijnantsenzoon@gmail.com
of landhuis met tuin.

Denkt
u eraan om uw woning te verkopen?
Directe afhandeling
Wij geven DE BESTE PRIJS
voor uw woning of landhuis met tuin.
Directe afhandeling

RUBARA bv

Wij
zoeken
uw woning,
bel ons!

Riemstraat 4 - 2970 Schilde
rudi.coolkens@gmail.com

Marc Persoons traint zelfs opnieuw de
afstandslopers van SAV en broedt op een
mooi herdenkingsmoment voor wijlen
Louis Wouters. Dat andere monument
van de SAV overleed in november van
vorig jaar op 95-jarige leeftijd. “Onze
leden hebben nooit afscheid kunnen
nemen van Louis. De familie heeft wat as
bewaard dat we op een sereen moment
willen uitstrooien op de plek waar Louis
zoveel Schotenaren sportief begeleid
heeft.”, maakt Marc alweer plannen.

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

Te Huur : Brasschaat-centrum.
Rustig gelegen volledig vernieuwd ruim gelijkvloers appartement met drie slaapkamers,
met tuin en garage. Dicht gelegen bij winkels en bushalte .
Vloer volledig geïsoleerd ! Nieuwe zuinige gasverwarmingsinstallatie enz... Prijs 990 Euro /
maand (beheerskosten inclusief ) Tel: 0476.328.864. Z107

Te koop:Spanje-Estepona/Marbella, prachtige luxe duplex penthouse bj.2018 volledig bemeubeld, instapklaar! 105m2+27m2
terras,2 slpks,2 badk ,airco ,fitness ,groot zwembad

Tuinaanleg
www.dirkvanlaerbvba.
be Kanora
Ronny
info@dirkvanlaerbvba.
be
Tel. 0477 30 64 23

Aanleg - onderhoud - renovatie
van tuinen - ontmossen gazon
Vrijblijvende prijsoﬀerte
Ronny.kanora@telenet.be

www.dirkvanlaerbvba.be
info@dirkvanlaerbvba.be

Erfgoedraad brengt
trage wegen in beeld
Richard De Nul gaat normaal vaak op reis en bezoekt ook geregeld concerten
om foto’s te schieten. Maar de natuur in zijn eigen Schoten boeit hem evenzeer
als thema. Met twee mysterieuze beelden van ‘trage wegen’ in respectievelijk
Bonte Hannek en Vordenstein, kaapte de gepensioneerde business analist de
eerste én de derde prijs weg op een wedstrijd van de Erfgoedraad.
Met de fotowedstrijd ‘Schoten Bewandeld’ wilden de cultuurdienst en erfgoedraad
de trage wegen en onbenoemde paden in Schoten letterlijk in de kijker zetten. “De
wedstrijd zal in de toekomst het startpunt vormen van een inventarisatieproject
en historische waardering van deze soms onbekende pareltjes”, aldus schepen
van Cultuur Charlotte Klima (N-VA).
Voor de eerste editie waren er meteen 43 inzendingen van achttien deelnemers.
De juryleden onder leiding van erfgoedraadvoorzitter Gie Bresseleers hadden het
niet onder de markt met de selectie, maar het talent van Richard De Nul (67) kwam
wel bovendrijven.

“De winnende foto is een mooi slingerend paadje in een meer dichtbebost
gedeelte van ons mooiste park Vordenstein, terwijl de zon door de bomen voor
verlichting zorgt. De jury noemt het sprookjesachtig en daar kan ik me wel in
vinden. In Vordenstein legde ik voor mezelf eerder dertig verschillende soorten
vlinders en driehonderd verschillende paddenstoelen vast. Vordenstein heeft heel
wat te bieden aan diversiteit.”
De foto waarmee Richard ook brons haalde nam hij in een natuurgebied dat de
gemeente Schoten nog maar net verworven heeft, na een jarenlange juridische
strijd: de Bonte Hannek. “Het spel van licht en schaduwen met verschillende
schakeringen van groen maakte ik in het zuidelijk gedeelte van dat lang afgesloten
stuk natuur. Ik zou heel graag ook eens op pad gaan met m’n camera in het deel
Bonte Hannek aan de overzijde van
de E19. Maar jammer genoeg geeft
de gemeente Schoten me hiervoor
geen toelating. Dat zou pas ene mooi
hoofdprijs zijn.”

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

Afdrukken van de winnende beelden
van Richard De Nul en alle andere
finalisten vormen een kleine
openluchttentoonstelling aan de
hekken rondom het kasteel van
Schoten. Ze kan vier weken lang
worden bezocht.

Loodgieterij

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

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

ONLINE VERKOOP VIA
BIDDIT – code 198220
op www.bidit.be

Botermelkbaan open maar
Hoogmolenbrug gaat nu
drie weken op slot
De Botermelkbaan is nog niet volledig afgewerkt, maar ze werd na ruim een
maand opnieuw vrijgegeven voor het verkeer. Maar met de afwerking van het
kruispunt van de Merksemsebaan met de Deurnesteenweg en de daardoor voor
minstens drie weken afgesloten Hoogmolenbrug, duikt wel een nieuwe obstakel
op voor wie zich in Schoten op de baan begeeft.
De fietspaden langs weerszijden van de Botermelkbaan – het opzet van de hele
vernieuwing - waren al eerder klaar. Sinds 19 april pakte de aannemer ook een
aantal kruispunten aan en dat kon niet zonder het verkeersvrij maken van de
gewestweg. Het gaat onder meer om de kruisingen met de Wezelsebaan, Alice
Nahonlei en Dennenlei. Het eerste blijft ook na vrijgave gedeeltelijk afgesloten.

GEMEENTE SCHOTEN,
derde afdeling
Een woning gelegen
André Ullenslei 10,
gekadastreerd sectie C,
nummer 0606XP0000, met een
grondoppervlakte van 115 m².
KI: € 654
Indeling:
-Kelder
-Gelijkvloers: inkomhal met trap, leefruimte, keuken, badkamer
-Eerste verdieping: leefruimte, keuken, badkamer
-Tweede verdieping: twee slaapkamers
Genot: vrij van gebruik – sleutels worden overhandigd na betaling van prijs
en kosten
Bodem: geen risicogrond
EPC: 470 kWh/m² jaar (attest d.d. 22/03/2021)
Elektrische installatie: elektriciteit is niet conform – te herstellen/renoveren
binnen 18 maanden na aankoop (attest d.d. 22/03/2021)
Stookolietank: geen

INSTELPRIJS: € 160.000,00
AANVANG-SLUITING BIEDINGEN:
14/06/2021 – 22/06/2021

ONDERTEKENING AKTE VAN TOEWIJZING
Binnen de 10 dagen na sluiting biedingen

De Wezelsebaan inrijden zal nooit meer kunnen. Ter hoogte van de Alice Nahonlei
en restaurant De Linde komen verkeerslichten. Het kruispunt met de Dennenlei
wordt vijftig meter verplaatst en krijgt op de Botermelkbaan een afslagstrook
richting Dennenlei.
De poort naar ’s-Gravenwezel gaat dan wel opnieuw open, die naar Deurne gaat
vanaf 7 juni op slot. Het kruispunt beneden aan de brug, waar Deurnesteenweg
en Merksemsebaan samenkomen, wordt namelijk heringericht met het oog op de
nieuwe verkeerssituatie als de nieuwe Hoogmolenbrug in gebruik zal zijn.
Met de oude brug is voorlopig nog niks mis, maar je kan ze tijdelijk niet meer
bereiken. De onderbreking zal zo’n drie weken duren. Ze geldt trouwens niet voor
fietsers en voetgangers. De vlakbij de het Albertkanaal gelegen bedrijven blijven
bereikbaar en hun vrachtwagens zullen de brug nog wel kunnen oversteken. Het
doorgaand verkeer is aangewezen op de Brug van den Azijn, wat verder op de
grens van Merksem en Deurne.
www.wegenenverkeer.be/schoten

Bouwwerken,
schilderen,
dakwerken,
houtbewerking,
renovaties, 20 jaar
ervaring,
perfecte
afwerking
tel
0470.07.31.12
of
0468.123.645 (particulier) Z81
Te koop of te huur: appartement
te
Spanje,
email:
Diana.
maene@telenet.be
Z87
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

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.

Bewoners zien plannen heraanleg
Schoolstraat, Oelegemsteenweg en
Puttenhoflaan niet zitten

BIJNA-ZOMER
EDITIE
15 JUNI
8 JUNI

Een ruime meerderheid van de bewoners van de Schoolstraat, Puttenhoflaan
en Oelegemsteenweg in Schilde dorp is ontgoocheld over de plannen voor
heraanleg van hun straten. Ze bezorgden de gemeente een petitie met
165 handtekeningen. “Dit ontwerp heeft alleen de vlotte doorstroming van
doorgaand verkeer tot doel ten koste van de leefbaarheid van de bewoners”,
hopen woordvoerders Peter Lembrechts en Guy Dengler alsnog op bijsturingen.
Begin april lieten enkele bewoners van de Oelegemsteenweg al van zich horen
uit onvrede met de geplande kapping meer dan honderd statige Amerikaanse
eiken. Maar het protest heeft blijkbaar meer wortels en is breed gedragen.
“Het moest duidelijk snel gaan en van de beloofde inspraak is eigenlijk niks in
huis gekomen. De gemeente en haar studiebureau hebben hun huiswerk niet
goed gemaakt”, is het verdict van de verenigde bewoners van de centrale as
in Schilde dorp.
Dat in de Schoolstraat zowat dertig parkeerplaatsen verdwijnen, vindt onder
meer bewoner Frank Mertens onrechtvaardig voor wie geen eigen oprit heeft.
Ook handelaars zoals bakker Michielsen en Eshak Ayad, uitbater van dorpscafé
Den Toren, klagen hierover. “Die parkeerplaatsen langs weerzijden van de straat
fungeren ook als snelheidsremmers. Door ze weg te nemen, zal er helemaal geen
rem meer staan op het doorgaand verkeer. We willen ze zeker tussen de Van de
Wervelaan en kerkplein behouden zien”, stelt woordvoerder Guy Dengler beslist.
Schepen Olivier Verhulst
Schepen van Mobiliteit Olivier Verhulst (Open Vld) is blij met de opbouwende
kritiek. Hij geeft de bewoners ondanks de krappe timing van de gemeente om
geen twee miljoen euro Vlaamse subsidies mis te lopen zelfs hoop dat er in de
laatste rechte lijn nog een en ander kan worden aangepast.
“Ik overleg intens met het studiebureau en onze eigen diensten, die
zich dubbelplooien”, toont Verhulst zijn goede wil. “Het schrappen van
parkeerplaatsen in de Schoolstraat, zeker tussen Werf 44 en het Kerkplein,
is inderdaad jammer, maar heeft te maken met de wettelijke normen van
voetpaden en rijweg. Ik probeer toch een afwijking te bekomen. Ook voor de
gevraagde zone 30 probeer ik nog iets te forceren tegen half juni, wanneer dit
dossier koste wat kost door de gemeenteraad moet geraken. Anders gebeurt er
helemaal niks en dat zou doodzonde zijn.”

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
Te huur: Nieuwpoort Bad studio, alle comfort, gr zonnig
terras, garage, 45 euro/dag,
all-in tel 0498.800.348 Z220
Te koop of te huur: appartement
te
Spanje,
email:
Diana.maene@telenet.be
Z87

Verhulst benadrukt dat het creëren van een lange veilige verbinding voor
fietsers, van ’s-Gravenwezel tot aan de grens met Oelegem, de grote
meerwaarde is van dit intussen omstreden project van dorpsvernieuwing. Dat
zou begin 2022 al uitgevoerd moeten worden.

RENT

Gevraagd voor ons filiaal te Brecht:

BALIEMEDEWERKER
- Voor het meegeven van machines e.d. aan klanten
- Het retour aannemen van machines + nazicht hiervan
- Licht onderhoud van machines
Vereiste
- Enige technische kennis
- Nederlandstalig

CHAUFFEUR
www.ribarent.be C
RIJBEWIJS

CV te sturen naar Mr. Bartholomeeusen H. via mail
rb@ribarent.be of bel naar 0496/27.81.40

- Voor het reinigen van chemische toiletten
Bij interesse, gelieve uw CV door te mailen naar
ib@ribarent.be

Wegens uitbreiding van ons team
zoeken wij:

GEMOTIVEERDE PLAATSERS
• Zelfstandig kunnen werken
• Goede verloning
Interesse:
CV richten aan st.pattijn@rdg-bvba.be

Smederijstraat 32 Bus 16 • 2960 Sint-Job-in’t-Goor

Gevraagd
Dossierbeheerder accountantskantoor

[deeltijds / voltijds]

Ter versterking van ons team zoeken wij een enthousiaste collega

Dossierbeheerder
accountantskantoor
//voltijds]
Functieomschrijving
Dossierbeheerder
accountantskantoor [deeltijds
[deeltijds
voltijds]
Dossierbeheerder
accountantskantoor
[deeltijds
/ voltijds]
Ter versterking van ons team zoeken wij een enthousiaste collega

- versterking
Bijwerking
enons
nazicht
boekhouding
+ BTW
aangifte collega
Ter
van
team
zoeken
wij
een
enthousiaste
Ter
versterking
van
ons
team
zoeken
wijjaarafsluitingen
een
enthousiaste
collega
- Voorbereiden
van
maanden
Functieomschrijving
Voorbereiden
van
fiscale
aangiftes
personenen
vennootschapsbelasting
- Bijwerking en nazicht boekhouding + BTW aangifte
Functieomschrijving
Functieomschrijving
- - Je
bent het eerste
aanspreekpunt
voor jouw klanten
Voorbereiden
van maanden jaarafsluitingen
Bijwerking
en
nazicht
boekhouding
+ BTW
aangifte
Voorbereiden
van
fiscale
aangiftes
en vennootschapsbelasting
- Bijwerking en nazicht boekhouding +personenBTW
aangifte
Profiel- - JeVoorbereiden
van
maandjaarafsluitingen
bent het eerste
aanspreekpunt
voor jouw klanten
- Voorbereiden
van
maandenen
jaarafsluitingen
Voorbereiden
van
fiscale
aangiftes
personenvennootschapsbelasting
-- - Voorbereiden
van
fiscale
aangiftes
personenenen
vennootschapsbelasting
Bij voorkeur
Diploma
Bachelor
Accountancy–Fiscaliteit
of minimum 3 jaar ervaring in een
bent
het
eerste
aanspreekpunt
voor
jouw
klanten
Profiel- - JeJe
bent het eerste
aanspreekpunt
voor
jouw BIBF/IAB)
klanten
vergelijkbare
functie
(mogelijkheid
tot
stage
- Bij voorkeur Diploma Bachelor Accountancy–Fiscaliteit of minimum 3 jaar ervaring in een
- - Efficiënt
en zelfstandig
kunnen werken,
prioriteiten
kunnen stellen, communicatief sterk
Profiel
Vergelijkbare
functie (mogelijkheid
tot stage
BIBF/IAB)
Profiel
- - Kennis
van
de
boekhoud
en
fiscale
wetgeving
(je
staat
l openstellen,
voor bijscholing)
Efficiënt en zelfstandig kunnen werken, prioriteiten kunnen
communicatief sterk
Bij
voorkeur
Diploma
Bachelor
Accountancy–Fiscaliteit
of
minimum
jaarervaring
ervaringin ineen
een
- -Bij
voorkeur
Diploma
Bachelor
Accountancy–Fiscaliteit
of minimum
3 3jaar
Kennis
van de
boekhoud
en fiscale
wetgeving (je staat l open
voor
bijscholing)
Aanbod vergelijkbare functie (mogelijkheid tot stage BIBF/IAB)
vergelijkbare functie (mogelijkheid tot stage BIBF/IAB)
Efficiënt
zelfstandig
kunnen
werken,
prioriteiten
kunnen
stellen,
communicatief
sterk
Aanbod
-- - Efficiënt
enen
zelfstandig
kunnen
werken,
prioriteiten
kunnen
stellen,
communicatief
sterk
Fijne
collega’s
inboekhoud
een groeiende
en dynamische
werkomgeving
Kennis
van
de
en
fiscale
wetgeving
(je
staat
l
open
voor
bijscholing)
Fijnefunctie
collega’s
inveel
een variatie
groeiende
enwetgeving
dynamische
-- -Kennis
van de
boekhoud
en fiscale
(je werkomgeving
staat l open voor bijscholing)
Een
met
Een
functie
met
veel
variatie
- Een aantrekkelijk salarispakket met extralegale voordelen
Aanbod
Aanbod
Een aantrekkelijk
extralegale voordelen
- - Mogelijkheden
vansalarispakket
opleiding enmet
bijscholing
-Mogelijkheden
van
opleiding
en
bijscholing
Fijne
collega’s
een
groeiende
dynamische
werkomgeving
- - Fijne
collega’s
in in
een
groeiende
enen
dynamische
werkomgeving
Een
functie
met
veel
variatie
- Een functie met veel variatie
- Een
Een
aantrekkelijk
salarispakket
met
extralegale
voordelen
-Interesse?
aantrekkelijk
salarispakket
met
extralegale
StuurStuur
je CVvan
met
motivatiebrief
: danny.frison@consius.be
Interesse?
je
CV
met motivatiebrief
:voordelen
danny.frison@consius.be
Mogelijkheden
opleiding
en
bijscholing
- Mogelijkheden van opleiding en bijscholing
Deuzeldlaan 180, 2900 Schoten

Deuzeldlaan 180, 2900 Schoten

Interesse?
Stuur
met
motivatiebrief: danny.frison@consius.be
: danny.frison@consius.be
Interesse?
Stuur
je je
CVCV
met
motivatiebrief
Deuzeldlaan
180,
2900
Schoten
Deuzeldlaan
180,
2900
Schoten

GEVRAAGD

WINKELDAME

Don-, vrij-, zat- en zondag
Ned.-talig - Liefst oudere persoon

Inlichtingen: 0473 67 72 64

Ik zoek werk als schilder, kl
reparaties, tuinwerk, prijs 14
euro/u, ik spreek Frans tel
0485.17.42.94 (particulier) Z69
Gratis
leeghalen
van
inboedels, bel vrijblijvend tel
0478.53.67.19 (particulier) Z72
Molurenplaatsen, Orac Decor tel
0486.76.68.47 (particulier) Z75
Ophalen van oude elektrische
toestellen, oude metalen tel
0495.78.90.31 (particulier) Z84

GEVRAAGD

GARCON of DIENSTER
Zaterdag en zondag
Ned.-talig - Liefst oudere persoon

Inlichtingen: 0473 67 72 64

In- en verkoop tweedehands
mobiliteit
scooters
tel
0495.53.26.89 (particulier) Z86
Renoveren
van
verlichting:
verlichting: opnieuw bekabelen
van
luchters
en
staande
lampen, vervangen stekkers

CHAUFFEUR

voor postpakketten te
bezorgen, regio Deurne-Zuid,
werkuren tussen 11uu30 en
22u, ervaring in distributie,
rijbewijs B, voor beginnen
In juni, fulltime
2000 netto/maand minimum
tel 0475.47.63.50 of
aanmelden op
guidovanh@skynet.be
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
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
Gezocht
werk:
alle
tuinwerken,
veel
ervaring,
ook eventueel schilderen tel
0498.92.25.99 (particulier) Z114
Gezocht
werk:
alle
tuinwerken,
veel
ervaring,
ook eventueel schilderen tel
0498.92.25.99 (particulier) Z114
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

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

KOK m/v

Ervaring vereist - DRINGEND
Nl-talig heel belangrijk

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

DE VOGELENZANG
Solliciteren op nummer
0473 13 82 94

Omwille van uitbreiding zijn wij op zoek naar

•
•

•

PLOEGBAAS TUINONDERHOUD
EN TUINAANLEG

Leidinggevende capaciteiten
Oog voor detail en zin in hoge afwerkingsgraad

TUINARBEIDER

Met passie de groene omgeving beter willen
maken, voornamelijk in de particuliere tuin

We bieden een gevarieerde job met interessante financiele insteek binnen een aangenaam en positief ingesteld
team in een groene omgeving.

Bel ons via 0475/805085 of mail naar
workatopustuinkunst@gmail.com

Voor ons toonaangevende bedrijf
zoeken wij een:

Bedrijfsleider

Om dagelijks leiding te geven aan ons bedrijf
en het geweldige team zoeken wij iemand die
zich als volgt laat omschrijven;
-Goede organisator
-Goede contactuele vaardigheden
-Overzicht kunnen bewaren
-Teamspeler
-Ervaring in een familiebedrijf
-Kwaliteitsbewust
-Stabiele persoonlijkheid

Herken jij jezelf hierin en heb je relevante
referenties? Reageer dan met je CV via:
c.rodenburg@skynet.be

Wegens
uitbreiding
wijopopzoek
zoek
naar :
Wegens
uitbreiding zijn
zijn wij
naar:

Ervaren
plaatsersplaatsers
ramen en deuren
Ervaren
ramen en deuren

Wij zoeken :

Wij zoeken:
*Plaatser
van ramen en deuren
• Plaatser van ramen en deuren
*Plaatser
• Plaatservan
vanglas
glas
•
Plaatser
vangaragepoorten
garagepoorten enen
screens
*Plaatser van
screens
• Binnenafwerker in PVC en hout
*Binnenafwerker in PVC en hout
Wij vragen:

• Gemotiveerde medewerker

Wij
vragen
: vereiste
• Ervaring
is een

Brechtsebaan 591, 2900 Schoten

• Zelfstandig kunnen
werken
*Gemotiveerde
medewerker
• In het bezit van rijbewijs B
*Ervaring is een vereiste
Wij biedenkunnen
u:
*Zelfstandig
werken
• Vast contract en goed loon
*In• Aangename
het bezit van
rijbewijs
B
werksfeer

Heb jeuinteresse,
stuur dan je CV naar
Wij bieden
:
info@ramenbagoteq.be

2018… Een
nieuwe start!
Wij zoeken
Ben jij op zoek naar:

WEEKENDWERK?
HULPKO
K en
FLEXI-JOB?
VAST
WERK?
KELNER
voltijds

2018…
Een nieuwe start!
voor keuken, zaal, bar en afwas
Ben jij op
zoek naar:
ook

*Vast contract en goed loon
of neem telefonisch contact op
*Aangename
werksfeer
Ringlaan
11 A hal 1 • 2960 Brecht
Tel. 0496 75 67 36

Heb je interesse, stuur dan je CV naar
info@ramenbagoteq.be
mannen, tel 0496.08.41.68 of
0496.63.79.78
(particulier)
of neem telefonisch
contact
op. Z104
werk:
schoonmaken,
Ringlaan 11 A hal Ikkoken,
1 –zoek
2960
Brecht
bejaardenzorg,
Opruimen
inboedels
met
gratis taxatie en Tel.
service0496/75.67.36
voor babysitten, ik heb ervaring
uw
waardevolle
spullen,
van kelder tot zolder en van
garage tot tuinhuis, voor
een gratis offerte bellen op
0474.325.213 (particulier) Z97

tel 0465.20.29.68 Ela

info@melkerij-peerdsbos.be
Bel of mail ons voor een afspraak
03 651 81 03

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

Alle snoeiwerken, aanleg van
gazon & rolgazon, vellen
van
bomen,
frezen
van
stronken,
aanplantingen,
aanleg dolomiet paden, tel
0498.144.085 (particulier) Z111

Bredabaan 93 • 2930 Brasschaat

Uw
hondje
gehoorzaam
in 2 lessen, bij u thuis tel
0495.20.76.50 (particulier) Z103

Bel of mail ons voor een afspraak

FLEXI &
WEEKENDWERK?
FLEXI-JOB?
JOBSTUDENTEN
WERK?
Bel ofVAST
mail ons voor
een afspraak
info@melkerij-peerdsbos.be
03 651 81 03
Melkerij Peerdsbos • Bredabaan 93 • Brasschaat

voor keuken, zaal, bar en afwas

info@melkerij-peerdsbos.be
Melkerij
Peerdsbos
03 651
81 03
Melkerij Peerdsbos • Bredabaan 93 • Brasschaat

Alle
en

schilderwerken
buiten
door

binnen
Poolse

Z111

Ik
zoek
werk:
tuinwerk,
onderhoud, alles voor uw tuin tel
0466.36.65.57 (particulier) Z110

Ik zoek werk: schilderen,
bezetten van muren, onderhoud
van uw huis, tel 0487.64.16.22
(particulier)
Z112
Schilder/s
nodig?
Team
van 2 à 3 man, kwaliteit
is
onze
prioriteit!
Gsm
0489.51.73.74 (particulier) Z113

Gezocht

KEUKEN/
ZAALHULP

voor
AFSPANNING KEYSERSHOF
te ‘s-Gravenwezel

Tel na 15u

0476 23 75 75

Met haar twee woonzorgcentra, Verbert-Verrijdt in Schoten en Rustenborg in Wijnegem, en dagverzorgingscentrum ’t Dorp, kan de
Woonzorggroep Voorkempen zich beroepen op een jarenlange ervaring als kwaliteitsvolle dienstverlener aan zorgbehoevende
ouderen een nieuwe (t)huis aan te bieden in een aangenaam woon-, leef- en zorgklimaat. De familie wordt daarbij gezien als een
partner in de zorg. Het aanbieden van de hoogste kwaliteit staat hoog in ons vaandel, waarbij respect en waardigheid voorop staan.
Dit betekent dat de bewoner centraal staat in de relatie van mens tot mens, waar hij aanspraak maakt op de nodige zorg. In deze
relatie worden volgende fundamentele noden tot focus genomen: het gevoel en verlangen iemand te zijn en het gevoel en verlangen
aanvaard te worden zoals men is.
Om dit streefdoel blijvend te kunnen waarmaken zijn wij op zoek naar (m/v):

FACILITAIR COÖRDINATOR
Voltijds • Campus Schoten

Gezocht

POETSVROUW
za of zo
van 8.00 - 12.00u
info: 0475 62 31 04

Functie: Als facilitair coördinator organiseer en houd je toezicht op de facilitaire diensten, bestaande
welzijnsvereniging
uit de schoonmaak en de hoteldienst op de campus Schoten. Enerzijds organiseer je de schoonmaak
van hetwoonzorgcentrum, dagverzorgingscentrum en de lokalen van de technische dienst. Anderzijds organiseer je de hoteldienst, die verantwoordelijk is voor de bestelling en de distributie van de maaltijden op de afdelingen. Tot slot ben je de eerste contactpersoon met de externe
wasserij. Voor campus overschrijdende aankopen en organisatie van de schoonmaak op de campus Wijnegem, wordt overleg gepleegd met de
dagelijks verantwoordelijke campus Wijnegem.
Ons aanbod: • Afwisselend werk in een boeiende werkomgeving • Een voltijdse job met een contract van onbepaalde duur • Een bruto
maandsalaris op niveau B1-B2-B3 met een minimum van € 2.460,78 en een maximum van € 4.146,34. Het aantal meerekenbare jaren voor het
bepalen van het salaris is afhankelijk van het aantal jaren relevante beroepservaring, gepresteerd zowel in de publieke als in de privésector en
als zelfstandige • Gratis hospitalisatieverzekering met mogelijkheid om gezinsleden aan een voordelig tarief aan te sluiten
• Fietsvergoeding of tussenkomst abonnement openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer • Maaltijdcheques van € 7 • 26 dagen vakantie
en 11 feestdagen. De kandidaten die slagen voor de selectieproef, en niet onmiddellijk worden aangeworven, worden opgenomen in een
wervingsreserve met een duurtijd van 2 jaar.
Om te proeven van de sfeer en de werking zijn kandidaten van harte welkom in het woonzorgcentrum op de werkdagen. Het volstaat om contact
op te nemen met de campusdirecteur, de heer Jean Van Humbeeck. Deze is telefonisch te bereiken tijdens de kantooruren op het nummer
03/680.05.63 of op het volgende mailadres: jean.vanhumbeeck@wzgvoorkempen.be

Wij hebben verschillende suggesties seizoens gebonden
daarnaast pakken wij uit met 3 catering boxen

Vanaf 50,00e - Gratis levering (Schoten • Schilde • Brasschaat •
‘s-Gravenwezel • Zoersel • Sint-Job • Deurne • Merksem • Malle)

Gevraagd
Je kan onze dagverse suggesties bekijken

MEDEWERKER

via FB
en onze website: www.brasserie-ciconia.be

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

KINESITHERAPEUT
Halftijds • WZC Rustenborg

Functie: De kinesitherapeut beoogt het normaliseren, verbeteren of behouden van de ‘activiteiten van het dagelijkse leven’ van zorgbehoevende bewoners zodat deze fysisch in staat worden gesteld om zo mobiel en zelfredzaam mogelijk te leven en staan in voor comfortzorg. De
kinesitherapeut staat onder de directe verantwoordelijkheid van de hoofdverpleegkundige, is lid van het multidisciplinair team en heeft direct
contact met andere medewerkers zoals verpleegkundigen, zorgkundigen, ergotherapeut, animatoren, behandelend geneesheer, ….
Ons aanbod: • Een bruto maandsalaris op niveau BV1-BV2-BV3 met een minimum van € 2.531,71 en een maximum van € 4.243,69
(diploma van bachelor in de kinesitherapie - niveau B) • ofwel een bruto maandsalaris op niveau A1a-A1b-A2a met een minimum van
€ 3.170.07 en een maximum van € 5.252.02 (een universitair diploma in de kinesitherapie).
Om te proeven van de sfeer en de werking zijn kandidaten van harte welkom op de werkdagen. Het volstaat om contact op te nemen met de
dagelijks verantwoordelijke campus Wijnegem, mevrouw Kim Rogge. Ze is telefonisch te bereiken tijdens de kantooruren op 03/288.20.12
en op het volgende mailadres: kim.rogge@wzgvoorkempen.be
Meer informatie kan telefonisch aangevraagd worden op het telefoonnummer 03/288.20.05 of via mail: sollicitatie@wzgvoorkempen.be.
Hoe kan je je kandidaat stellen? Richt je sollicitatiebrief, samen met een curriculum vitae en een kopie van het gevraagde diploma, aan
Woonzorggroep Voorkempen, tav personeelsdienst, Koolsveldlaan 94, 2110 Wijnegem. Dit kan per post, tegen ontvangstbewijs, of via e-mail:
sollicitatie@wzgvoorkempen.be.

kunstwerken, tel 03.658.71.20 of
0474.59.02.62 (particulier) Z29
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

Gezocht
WINKELBEDIENDE voor slagerij

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

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

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

@verteren
doet renderen!

Kunst- en brocantemarkt
voorbode voor voorzichtige
heropstart evenementen

WANDELINGEN
WANDELINGEN
ROZENWANDELING
5 TOT 19 JUNI
Gegidste
Rozenwandelingen
in het Rivierenhof, Infopunt, Turnhoutsebaan
246, Deurne,
2 MAART
2014
31STE
TRAPPISTENTOCHT
www.provincieantwerpen.be
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11

2 MAART 2014
31STE TRAPPISTENTOCHT
Afstanden
6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11
CULTUUR
TONEEL
ONLINE
Lokaal
en coronaproef theater, “ONZE PA HEEFT EEN LIEF” en “ROMEO & JULIA, KWTG Wijnegem,
CULTUUR

Voor veel bezoekers was de kunst- en brocantemarkt een (lang gemist) gezellig
dagje uit, maar voor de gemeente Schilde was het ook een test om te zien hoe
je zulke evenementen in coronatijden kan organiseren. Op enkele probleempjes
na is de dag goed verlopen, aldus Cultuurschepen Kathleen Krekels (N-VA). De
komende weken staan er weer wat meer evenementen op de planning, maar
grote braderijen zijn daar niet bij.
Op het eerste zicht was er weinig anders aan de kunst- en brocantemarkt, die
op Pinksterzondag 23 mei doorging in Schildehof. Standhouders prijsden hun
waren aan, Peter en Christophe Bernaerts kwamen kunstwerken en objecten
schatten, en circusartiesten en het folkduo EDRA verzorgden de randanimatie.
Het folkduo zorgde voor mooie beelden door in zeventiende eeuwse kledij op
te treden op de ‘concertboot’ Bat’O vanop de kasteelvijver. Meer dan 2.000
mensen bezochten de markt.

www.kwtg.be

2 MAART 2014 2021
FIETSZOEKTOCHT

31STET.E.M.
TRAPPISTENTOCHT
VAN 1 JUNI
30 SEPTEMBER

Afstanden 6, 10 ,12, organisatie
18, 20, 24,vtbKultuur
30, 40km,Brasschaat,
Sint-Antonius
Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11
Brasschaat-Kapellen,
www.vtbkultuur.be/brasschaat

OPEN
KERKDAGEN
2 MAART
2014

5 JUNI
- 6 JUNI 13-17U
31STE
TRAPPISTENTOCHT
Schilde
- ‘s-Gravenwezel,
03 380 16 37Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11
Afstanden
6, 10 ,12, 18, cultuur@schilde.be,
20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius
TENTOONSTELLING
T.E.M. 20 JUNI
2 MAART 2014
31STE TRAPPISTENTOCHT
Werken van Schotenaar Guy Van den Bulcke “BIRDS: BUITEN HUN NATUURLIJKE OMGEVING”,
Afstanden 6,
18,1,20,
24, 30,0340km,
Zoersel www.nvz.
0477 27 93 11
Cultuurhuis
de10
Bijl,,12,
Dorp
Zoersel,
298 07Sint-Antonius
15, debijl@zoersel.be
info: www.guyvandenbulcke.com

2 MAART 2014
31STE TRAPPISTENTOCHT
BLITZ
OLDTIMERRIT
TOT 30
JUNI
23U59
Afstanden
6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz.
0477
27 93
11
VOORJAARSRIT 2021, Marktplein, Wijnegem, www.facebook.com/tstraat, 0486 478 452

2 MAART 2014
31STE TRAPPISTENTOCHT
THEATERKAMP
VANwww.nvz.
5 9U T.E.M.
JULI
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel
04779 27
93 16U
11
De Zevensprong, Venusstraat 5, Brecht, activiteit van Compagnie MiLa vzw

2 MAART 2014

31STE TRAPPISTENTOCHT

Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11

UW ACTIVITEITEN HIER? MAIL HET DOOR OP INFO@BODEVANSCHOTEN.BE
2 MAART 2014
31STE TRAPPISTENTOCHT
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11

GEVRAAGD
Ontstoppingsdienst
2 MAART 2014
31STE- TRAPPISTENTOCHT
WIJNEN
CHAMPAGNE
E.C.
Afstanden 6,
10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11
en PORTOS

Alle ontstoppingen
Aankoop
volledige
wijnkelders
31STE
TRAPPISTENTOCHT
camera
en www.nvz.
kelderresten
Afstanden
6, 10 inspectie
,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel
0477 27 93 11
Tel. 03 295 60 60 (tijdens kantooruren)
24/7 bereikbaar
2 MAART 2014
31STE TRAPPISTENTOCHT
0468
6824, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11
Afstanden
6, 1021
,12,28
18, 20,
2 MAART 2014

2 MAART 2014

31STE TRAPPISTENTOCHT

2Tuinverzorging
MAART 2014

31STE TRAPPISTENTOCHT

Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11

ALBOS

Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11

Snoeien en vellen van
2 MAART
2014Verhuur
31STE TRAPPISTENTOCHT
bomen.
Afstanden 6, 10
,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11
hakselaar.
Tuinonderhoud

Tel.
0496/75
74 81
2 MAART
2014

31STE TRAPPISTENTOCHT

Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11

2 MAART 2014

31STE TRAPPISTENTOCHT

Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11

Te huur:GEZOCHT
vakantiewoning, 8 pers.
Calpé, alle comf., privé zwembad, 2wifi
, tel 2014
0485.040.550 Z109
MAART

31STE TRAPPISTENTOCHT

Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11

Te koop gevraagd: spullen van
zolder, schilderijen, curiosa, brocante enz.. tel 03.663.65.70 Z110

UW ACTIVITEITEN HIER? MAIL HET DOOR OP INFO@BODEVANSCHOTEN.BE

Natuurlijk waren er ook coronamaatregelen: wandelen in enkelrichting, beperkt
publiek voor de optredens en schattingen, geen verkoop van eten en drinken,…
Voor de gemeente Schilde was de markt ook een testevenement. “Over het
algemeen is alles is goed verlopen”, zegt Cultuurschepen Krekels. Er waren slecht
een paar probleempjes. “Enkel de enkelrichting werd op sommige plaatsen
moeilijk nageleefd, al zagen we wel dat mensen zich spontaan opdeelden in
een linker- en rechterstroom. Een aantal mensen waren ook hun mondmasker
vergeten en we hadden er geen in reserve liggen, omdat we dachten dat de
mensen het ondertussen gewoon waren om er een mee te brengen. Dat nemen
we mee naar ons volgende evenement.”
Want jawel, de cultuuragenda van Schilde komt stilaan terug op gang, al wil
Krekels niets in steen beitelen: corona blijft een wispelturig virus. “In juni staan
er enkele kleine evenementen gepland in De Werf, en ik denk dat we die kunnen
laten doorgaan. Het volgende grote evenement wordt Vlaanderen Feest! op
zondag 11 juli, met een aangepast programma. Zo is er in de voormiddag geen
misviering of receptie, maar kunnen de mensen in de plaats een brunch afhalen.
Het namiddagprogramma proberen we wel zo goed mogelijk coronaproof te
organiseren.” De Dorpsdag van ’s-Gravenwezel en de braderij van Schilde zijn
echter een te grote publiekstrekker om te organiseren. “Die zullen niet doorgaan
in juni. Maar we bekijken de mogelijkheid of we die in één of andere vorm op een
andere datum kunnen zetten.”

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

T. 0474 71 53 97

Na deze werken legt Agentschap Wegen en Verkeer nog een oversteekplaats
aan in de Bethovenstraat, in het verlengde van het bestaande fietspad in
de Ringlaan. “De toegang vanuit de Bethovenstraat zal veranderen; de
middengeleider verdwijnt.”
SPORTKAMPEN IN WIJNEGEM
ZWEMLESSEN

www.dynamx.be- Patrick Lievens

0475/357 807

Brecht – Bredere Ringlaan
moet verkeer veiliger door
ambachtszone loodsen
Na de zomer wil de gemeente de Ringlaan in ambachtszone De Ring
verbreden. De weg is te smal voor het vracht- en werkverkeer van en naar
het oprittencomplex van de E19, drie supermarkten, de brandweerkazerne
en sporthal De Ring, jeugdhuis Bastion en de voetbalterreinen van K
Brecht SK.
Heel wat jongeren kruisen de straat er met de fiets, vaak ook ’s avonds.
De oversteken zijn er al wel verlicht, maar het kan veiliger. “Concreet
wordt de bestaande betonnen weg van vijf meter volledig uitgebroken
en vervangen door een nieuwe weg in asfalt van 6 meter breed, met
betonnen kantstroken en een lijngoot”, verduidelijkt mobiliteitsschepen
Eline Peeters (N-VA). “Het bestaande fietspad blijft behouden. Er komt een
veiligere voet- en fietsersoversteek met extra lichtpunten richting Aldi en
ter hoogte van Meubleta.”

De werken zijn gepland voor na de zomer van dit jaar, als de vergunningen
het toelaten, zullen veertig dagen in beslag nemen en in 2 fasen verlopen
zodat alles bereikbaar blijft. De eerste fase loopt van de Bethovenstraat
tot aan de oprit van Toyota. In een tweede fase komt het gedeelte tot aan
de het recylcagepark aan de beurt. Tijdens de volledige werken is er geen
doorgaand verkeer mogelijk, maar er wordt in een omleiding voorzien. Voor
de winkel Aldi komt tijdens de werken een tijdelijke op- en uitrit voorzien
via het bestaande zijstraatje van de Bethovenstraat. De brandweer en
overig plaatselijk verkeer van Ambachtslaan en Energielaan kan dan een
tijdelijke uitrit via de Energielaan gebruiken.

DOKTERS

GEBIT GEBROKEN?

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

MEDISCHE HULP

TIJDENS WEEKENDS EN FEESTDAGEN

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

van vrijdagavond 19.00u tot maandagochtend
08.00u

OP OFFICIËLE FEESTDAGEN

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

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

Tel: 03 653 37 51
BRECHTSEBAAN 274 - 2900 SCHOTEN

Uw DKV-specialist in de buurt

Joris Van Thillo
0479 80 15 95
joris@dellafaille.be
Handelend voor

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

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

Aangepaste behandeling voor
diabetes- en reumapatiënten

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

Volledige voetverzorging
Aangepaste behandeling diabetes
Ingegroeide nagels
Eeltverwijdering
Nagelcorrecties

voeten &
tenen

Medische voetverzorging bij u thuis

PEDICURE

(alleen op afspraak)

Ost Dirk
Tel. 0495 48 36 75

Wachtdienst
dierenartsen

Schotenaren Severiano en
Maria Del Pilar 65 jaar gehuwd
“Mijn vader, Severiano Anubla Peregrina, (°11 februari 1930), en Maria Del Pilar Jimenez
Rodriguez (°26 maart 1936), mijn moeder, stapten samen in hun huwelijksbootje op 2 juni
1956 in de Spaanse stad Madrid”, begint dochter Isabel Anubla. “Dat is dus alweer 65 jaar
geleden en een geweldige reden tot feest en felicitaties!”
In 1957 emigreerden Severiano en Maria Del Pilar naar Luik in de hoop om daar een beter
leven op te bouwen.

voor Antwerpen en omgeving
gedurende weekend & feestdagen

Tip Top Voeten

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

0478/911.343

Drankprobleem?

Pedicure - Manicure
info@tiptopvoeten.be

Komt aan huis

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

Tel. 03/321 24 24
Met een contract voor 7 jaar ging Severiano aan de slag in de plaatselijke steenkoolmijn.
In 1964 verhuisde het echtpaar naar Schoten en vestigde zich in de wijk Deuzeld. Tot aan
zijn op ruststelling werkte Severiano bij de Antwerpse Walserijen aan het Albertkanaal
in Schoten.
Severiano en Maria Del Pilar kregen vier dochters: Maria, Paquita, Isabel en Juanita. Op
hun beurt schonken die hun ouders zeven kleinkinderen: Joeri , Kelly, Thomas, Kevin,
Dennis, Matthias en Andreas. Die zijn nu allen tussen 29 en 38 jaar oud en zorgden op hun
beurt voor vijf achterkleinkinderen: Nicole, Naim, Flynn, Naroa en Esmee, met leeftijden
variërend tussen 1 en 16 jaar. “De oudste dochter verhuisde in 1992 naar Tenerife, terwijl
de andere dochters allemaal in de buurt wonen”, besluit Isabel Anubla. “En onze ouders
wonen nog steeds gezellig zelfstandig samen in hun in de Schotense wijk Deuzeld.”
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

