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Kleuters Sint-Cordula nemen
nieuwe parkschool in gebruik
De kleuterschool van Sint-Cordula is klaar voor gebruik. Alle stoeltjes,
speelgoed en andere spullen werden verhuisd. Half juni werden de 170
kinderen niet meer in hun tijdelijk ‘kasteeltje’ Gelmelenhof, maar in het
prachtige nieuwe gebouw aan de andere kant van het Gelmelenpark verwacht.
Het was mooi om zien hoe leerlingen van de vijfde en zesde klas van de lagere
school van Sint-Cordula de lichte ‘huisraad’ van de kleuters mee hielpen
overbrengen van de tijdelijke residentie Gelmelenhof naar de nieuwe school.
Eerder hadden de juffen en professionele verhuizers de grotere meubels en zware
kisten al overgebracht.

Unieke samenwerking in Brecht

“Diezelfde juffen en de directie werkten zich nog een heel weekend uit de naad
om alle klasjes gezellig in te richten. Ouders wilden wel, maar mochten omwille
van corona niet komen meehelpen, maar we houden hen op de hoogte van de
vorderingen”, zegt directeur Gryt Rombouts.
De laatste loodjes mogen dan misschien wel zwaar gewogen hebben, het
vooruitzicht dat juffen en kleuters nu eindelijk verlost zijn hun ‘prefablokalen’,
werkt motiverend. De Zusters van Vorselaar hadden in de jaren vijftig van de vorige
eeuw niet eens een fundering gelegd of stenen gebruikt voor de kleuterschool
omdat ze er vanuit gingen dat de klasjes er toch maar tijdelijk gingen staan. Ze
hebben uiteindelijk zeventig jaar dienst gedaan.

Een Schotenaar naar de Olympische Spelen

“Ruim en mooi hé”, gidsen Gryt Rombouts en Veerle Molkens, directeur van
scholengemeenschap Katholieke Basisscholen Schoten, ons door het nieuwe
kleuterpaleis, dat in tegenstelling tot de vorige barak nu ook een verdieping
heeft. “We hebben dubbele trapleuningen voorzien. Door zich vast te houden aan
de laagste leuning, kunnen ook onze kleuters vlot en veilig naar boven en naar

Pauwels Schoenen Schilde stopt
beneden stappen. We beschikken nu over acht lokalen. Dat zijn er twee meer
dan in de oude school. En door de prima akoestiek zullen de juffen veel minder
hoofdpijn hebben na een dag tussen deze schatjes.”(lachen)
Omdat er voorlopig nog geen speelplaats is en de oude speelplaats straks
helemaal verdwijnt, hoopt de directie van Sint-Cordula dat de gemeente zal
toestaan om de komende weken en ook heel volgend schooljaar een deel van het
Gelmelenpark te mogen afbakenen als speelzone.

Eerste ereburger van Wijnegem

“We zijn de gemeente alvast dankbaar voor de eerder getoonde gastvrijheid”,
benadrukt Molkens tot slot. “Door gebruik te mogen maken van het Gelmelenhof,
hebben ze ons echt wel uit de nood geholpen. En ook wijlen pastoor Flor Stes zijn
we eeuwig dankbaar. Deze school was er nooit gekomen zonder de financiële
inbreng van de parochie. Een foto of ander aandenken aan de vorig jaar overleden
pastoor en kindervriend krijgt een mooi plekje in de nieuwbouw.”

Te koop gevraagd: spullen van
zolder, schilderijen, curiosa, brocante enz.. tel 03.663.65.70 Z110
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 koop gevraagd: Westmalle
trappistenglazen
tel
03.313.86.02
Z123

Voor het behalen van
rijbewijs B
Zandhoven en omstreken

RIJSCHOLING.BE
Veilig leren autorijden

ze gezien had dat de organisatie
van Simikos puik en coronaveilig
verliep, verliet ze de tricolore
supportersschare om thuis nog
wat te werken. Het ene biertje dat
ze gedronken had zal daarvoor wel
geen hinderpaal geweest zijn.

Minister Annelies Verlinden
supportert voor Rode Duivels én
voor lokale club Simikos
Nadat het voltallige kernkabinet van de regering Alexander De Croo (Open
Vld) zich een dag eerder in een rood voetbalshirt duidelijk achter de Rode
Duivels had geschaard, liet minister van Binnenlandse Zaken Annelies
Verlinden (CD&V) – in stijlvol zwart op vlotte jeans – zich de avond van de
eerste wedstrijd van het nationale elftal evenmin onbetuigd. Ze vervoegde
op vraag van plaatselijk voorzitter Oliver Van Hoornyck een aantal
Schotense CD&V-ploegmakkers om de match tegen Rusland te volgen op
het grote scherm dat voetbalclub Simikos buiten had opgesteld voor zo’n
honderd leden en sympathisanten.
De normaal nogal koele Verlinden liet zich niet onbetuigd en juichte flink
mee bij de doelpunten. Toch bij de eerste twee want bij de rust en nadat

Verlinden en de Schotense
CD&V’ers wilden met hun ‘teambuilding’ op locatie ook het lokale
verenigingsleven steunen, dat heel wat tegendoelpunten incasseerde
tijdens het voorbije coronaseizoen.

Wij maken úw keuken in België

DOVY SCHOTEN
vanaf vrijdag 2 juli

WIN *

UW KEUKEN
ALLERGROOTSTE KEUKENTOONZAAL VAN BELGIË
 3600 m²
 5 niveaus
 86 keukenmodellen

GRANDIOZE OPENING

Dovy Schoten - Bredabaan 1161 - tel. 03 644 18 58
JAAR

ALTIJD OPEN OP ZONDAG
MA-ZA: 9U-19U - ZON- EN FEESTDAGEN: 10U-18U - GESLOTEN OP WOENSDAG

GARANTIE

Belgische
kwaliteit

10 jaar
garantie

Geen
voorschot

*Actie geldig van 16/6/2021 tem 31/7/2021 bij aankoop van een keuken. Voorwaarden > vraag ernaar in de toonzaal van Schoten.

Gratis
JOUW KEUKEN IN
VIRTUAL REALITY

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 11 sept.2021=
625 e. per week alles inbegrepen.
Winterverhuur oktober t/m april:
580 e. + verwarming . Mei, juni
en sept. 2022=625/week all in .
en juli en augustus 2022 ( 750
euro/week alles inbegrepen ) is
nog vrij !
Inl. 0479/44.35.15
Te huur: Nieuwpoort Bad
studio, alle comfort, gr zonnig
terras, garage, 45 euro/dag,
all-in tel 0498.800.348 Z220
Te koop gevraagd: schilderijen,
oude
postkaarten,
strips,
klokken,
beelden,
enz..
tel
03.663.65.70
Z116
Te huur: Durbuy huis 8p, 4 slpk,
2 badk, tuin bbq, garage, rust,
stilte, www.fijnverlof.be
Z40

Brasschaat en Schoten zwaaien
Sportoase-manager
Stephan Willems uit
Stephan Willems, centrummanager van Sportoase Elshout, werd zopas
uitgezwaaid. Hij gaat elders een nieuwe professionele uitdaging aan.
Schoten en Brasschaat, die samen investeerden in het intergemeentelijk
sportcomplex bewaren zulke goede herinneringen aan de samenwerking met
Willems, dat de man in de bloemen gezet werd op zijn laatste werkdag. Uit
handen van Brasschaats kinderburgemeester Lucia Delcroix en schepen van
sport Adinda Van Gerven (N-VA) ontving hij een mooi geschenk. Paul De Swaef
(N-VA), schepen van sport in Schoten kon er niet bij zijn, maar ook hij zwaait
met lof naar de centrummanager. “Een topkerel. Hij heeft een schitterende
job gedaan. Een plezier om mee samen te werken”. Hij en Van Gerven
waarderen het probleemoplossend werken en de permanente bereikbaarheid
van Stephan Willems.

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

0493 42 80 79

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

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

1JULI START SOLDEN
ZONDAG 4 JULI
EXTRA OPEN
VAN 13U-17U

STIJL & COMFORT
1000 M SCHOENEN • LEDERWAREN • REISARTIKELEN
2

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

WWW.FRAMANDI.BE
ADV FRAMANDI_juni_2_1/2.indd 1

Ruime gratis parking bij de winkel.
24/06/2021 08:39

(vg,wg,gvkr, gvv,gdv)

2

72
PC 1

h/m

U wil wonen in een residentiele
omgeving omringd door groen
? Dan hebben wij voor U deze
duplex van 220m² in prachtige
residentie, nabij centrum, 3/4
slpks, 2/3 badk, ing kkn met
aparte eetkamer, grote leefruimte,
garagestpl., kelder, 2x terras,
verouderd, luxe indeling.

kW

E

(wg,gv,gvv,gvkr,gdv)

VP 425.000 euro

VP 429.000 euro
2

SINT-JOB

Nabij dorpskern - openbaar
vervoer / winkels - rustige
wijk - rechthoekig zuidperceel
- voor
open bebouwing - totale opp
765 m² - straatbreedte 32 m
- bel voor bouwvoorschriften.

EPC

h/m

1

(vg,wg,gvkr,gdv,gvv)

EPC

2

/m

zuidgericht perceel 1.500m²,
5/6 slpks, ing eetkk, garage,
(glvls badk en 3 kamers)
solide, aangelegde tuin
moestuin, zonnepanelen met
Certificaat, rustige wijk, nabij
uitvalswegen

SINT-JOB

VP 225.000 euro
Wh

Verzorgd gebouw, 1ste v met
lift, 2 slpks, ruim app 117m²,
toilet apart, ing kk/badk,
berging, fietsenstalling en
carport. Grens Schoten

W
22 k

(gv,wg, gvv,gdv,gvkr)

k
170

SCHOTEN

E

Recent app op een 1ste V
met groot terras (40m²) in
doodlopende straat. 3 slpks,
bdk met ligbad en douche,
ruimeleefruimte 50m², open ing.
kkn, woonkamer met raampartij
naar terras. Geen syndicus,
lage onkosten, fietsenberging en
carport inclusief ! Luxe materialen,
vloerverwarming , instapklaar,

MERKSEM

h/m

kW

SCHOTEN

2

41
PC 1

VP 229.000 euro

SUCCESVOL VERKOPEN?
CONTACTEER

KO

VER

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

Vanaf

242.000 euro excl btw/kosten

SINT JOB

50%

Te koop: Fiat Panda Easy 1.2 Benz,
69pk euro GB, 58.000km, 2017,
oh oke, antraciet met airco, city
stuur, schadevrij + controlevrij,
6750 euro tel 0475.24.20.67 M10
Te koop: designglasservies 8
pers, ca 1970 krasvrij, kristal
p.o.t.k tel 03.353.10.46 M11
Te koop: eiken keuken, ijskast,
dampkap, zelf af te breken,
p.o.t.k. tel 0472.55.86.34 M13

Vanderstraeten Johan

VP 595.000 euro
T
CH

Te
koop:
semi
prof.
broodoven & kneder merk
Rofco tel 0479.36.55.41
M9

BRANDHOUT
& HOUTPELLETS

ONS VRIJBLIJVEND.

(wp,vg, gvv,gdv, gvkr)

Wie wil perfecte plat screen
Led smart TV overkopen.
Toestel is nog speelklaar te
zien. Merk: Samsung, scherm
diagonaal 123cm. Geen schade
of defecten. 120 euro te
Schilde Tel. 0468.180.140 M8

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

is bijna alles verhard en meestal ook
niet reglementair. Ik verwacht in de
wijk Bloemendaal, waar we nog door
Scan de QR-code en
moeten, al niet veel beterschap.”
verken onze website
Groen is voorstaander van het
actief opsporen van illegale
MARKT 21 . SCHOTEN . TEL. 03-658.95.58 . www.verlimmo.be . info@verlimmo.be
voortuinparkings en totaal verharde
voortuinen. Het lokale beleid moet
volgens Peter Arnauw en co mensen ook veel meer stimuleren om te ontharden
en te vergroenen

Groen Schoten: ‘Spoor illegale
voortuinparkings actief op”

Steeds meer voortuinen raakten in een recent verleden verhard wat slecht is
voor de waterhuishouding. De partij Groen pleit voor een actief opsporen van
illegale voortuinparkings en trekt alvast zelf door de wijken om Schotenaren die
van hun voortuin bewust géén oprit maken, te bedanken.
Voor een echte evaluatie is het nog te vroeg, maar Arnauw deed toch al enkele
vaststellingen.
“Het is eigenlijk eerder triest gesteld met de Schotense voortuinen. Heel veel
kaarten hebben we nog niet moeten uitdelen. Vooral in de wijken Donk en
Deuzeld is veel groen opgeofferd aan een staanplaats voor de wagen. In de
Kuipersakkerstraat en Laaglandlei, net als in de kleine straatjes rond de Lindenlei,

Wij vernieuwen
onze toonzaal!
Kom nu langs en geniet
van droomvoordelen.

Vraag meer info in de winkel.

Brasschaat • Bredabaan 515

T 03 653 03 60 • www.aupingstore-brasschaat.be
ma-za 10u-18u • di gesloten
open op zondag van 13u-17

Binnenkort vernieuwen we onze toonzaal. Goed nieuws voor jou!
Want bij de opruiming van ons assortiment vallen flinke voordelen
te rapen. Kom snel onze zachte prijzen ontdekken.

zetelopmakerij
gordijnen
projecten
PVC vloeren

LEO DRIES
I N T E R I E U R - D E C O R AT I E
VRAAG EEN
VRIJBLIJVENdE
OFFERTE aan

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

Brecht – Geen muziek in het park
deze zomer, wel op het plein
Deze zomer is Parkhappening terug van weggeweest, zij het dan
in een afgeslankte versie. ‘Parkhappening op het plein’ zorgt
drie maandagavonden in juli en augustus voor muziek op de
Gemeenteplaats.
Geen happening in het park dus, maar de organiserende Vriendenkring
van het Gemeentepersoneel Brecht slaat de tenten op op de
Gemeenteplaats. “We hebben daar al een goede ervaring gehad
met de nieuwjaarsdrink Brecht
Borrrelt begin 2020. Op de
Gemeenteplaats kunnen we
het aantal bezoekers beter
beheersen. Er zullen maximaal
1.500
mensen
toegelaten
worden via één toegang aan het
oud-gemeentehuis”, legt Dirk
Francken van de Vriendenkring
uit. Dat is een pak minder dan
op een normale muziekavond in
het park. Bij mooi weer zakt er
gemiddeld zo’n 3.000 man af.
“We weten nog niet of iedereen
aan tafeltjes moet zitten of
mag rechtstaan. Moet iedereen
zitten, dan moeten we aan tafel

bedienen en dat kan niet voor 3.000 man. Voor 1.000 man zullen we
al een dertigtal vrijwilligers per avond nodig hebben.” Wie binnen wil
op Parkhappening op het plein, zal ook op tijd moeten komen. “We
werken niet met inschrijvingen, maar wie eerst komt eerst maalt. Wie
binnenkomt, krijgt een armbandje. Dat zal voor elke avond een andere
kleur zijn. We gaan ook proberen om iedereen in zijn bubbel samen te
laten staan of te zitten.”
Anders dan in het park vindt er niet elke maandag in juli een
muziekavond plaats, maar wordt het aantal beperkt tot drie, twee
in juli en één in augustus, en speelt er slechts één band per keer.
“Er wordt gespeeld tussen 20 en 22u, telkens twee sets van vijftig
minuten. Op die manier brengen we niet te veel groepsbubbels samen
van artiesten die zich moeten omkleden en zo meer.”

Verzamelaar
koopt
oude
munten en bankbiljetten tel
0475.34.21.18
(particulier)
Te huur: Middelkerke zeedijk,
app. 3 slpk, 7p., alle comfort,
wknd 190 euro, mw 190 euro,
week 310 euro, chalet nabij Laroche, 6p., wkn 120 euro, mx 120
euro, week 195 euro, buiten de
vakantieperiode, www.eventussenuit.be, email adres: lucderaedt@telenet.be, tel 03.353.18.51
of
0477.72.36.30
Z41
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

Kunst2960 viert eerste
decenniumeditie in de zomer
Kunstliefhebbers van Sint-Job
kunnen op zondag 8 augustus
opnieuw hun hartje ophalen op het
Lochtenbergplein. Daar kan dan
al voor de tiende keer de beurs
‘Kunst2960’ plaatsvinden. Curieus
Brecht heeft daarvoor groen licht
gekregen van de gemeente.
Op Kunst 2960 krijgen beeldende
kunstenaars een gratis podium

om hun werken in open lucht
tentoon te stellen, een lokaal mini
Montmartre zo je wil. Conform
de
veiligheidsmaatregelen
worden de standen op het
expoplein o een aangepaste
manier ingeplant. Er geldt ook
éénrichtingsverkeer.
Verder
worden de geldende coronaregels
op de dag zelf gerespecteerd.
Via een uitnodigingsmail kunnen
kunstenaars zich bij Walter
Vandecraen gratis inschrijven en krijgen ze praktische informatie.
Het publiek wordt tussen 11 en 17u verwacht op het Lochtenbergplein in
Sint-Job-in-‘t-Goor. Het plein paalt aan de Eikenlei en heeft een bushalte
van De Lijn. Er is ruime parkeergelegenheid.
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De tuin van

Eden

Kalmthoutsesteenweg 112 • Wuustwezel • 03 669 71 16
www.detuinvaneden.com • de.tuin.van.eden@telenet.be • like us on
Open: woensdag tot vrijdag: 10-18u, zaterdag, zon- & feestdagen: 10-17u
Ruime parking aan de winkel !!! Wij aanvaarden ook ecocheques !!!

DE SWAEN
Turnhoutsebaan 387
2110 Wijnegem
Tel: +32 3 353 18 28
WWW.DE-SWAEN.BE

NIEUW

OPEN OP
DINSDAG
Openingsuren
Gesloten op maandag
Alle andere dagen open
van 11u tot 22u
Zondag van 10u tot 22u
(keuken 12u - 21u)

Ontbijtmenu
Standaard ontbijt

VANAF ZONDAG 4 JULI
ELKE ZONDAG TUSSEN 10 EN 11 UUR
RESERVATIE GEWENST

18 Euro
Assortiment broodjes, koffiekoekje
1 eitje (spiegel of roerei)
1 warme drank naar keuze
1 fruitsap
Beleg:
kaas, hesp, salami, préparé, ….
Zoet:
confituur, choco, speculoospasta

Luxe ontbijt

25 Euro
Assortiment broodjes, koffiekoekje
1 eitje (spiegel of roerei), gebakken spek
1 warme drank naar keuze
1 glaasje cava
1 fruitsap
Beleg:
kaas, hesp, salami, préparé,
gerookte zalm, brie, ….
Zoet:
confituur, choco, speculoospasta

Adv_DeSwaen_Ontbijt_1/2.indd 1

’t Gasthuis krijgt nieuw
rolstoelvriendelijk terras

11/06/2021 15:27

APPARTEMENT TE KOOP

De gemeente Wijnegem maakt werk van de vernieuwing van het terras
van ’t Gasthuis. Dit terras wordt nu met hellingen aangelegd, zodat het
rolstoelvriendelijk zal zijn. De werken aan het terras zouden afgerond zijn
tegen half juni. Na de zomer wordt de achteringang van ‘t Gasthuis ook
geautomatiseerd om hieraan bij te dragen.

Bredabaan 654 2L • 2170 Merksem

2-3 slpk, badk. 2 terrassen, opp. 120m2,
over Bouckenborghpark

VP E 219.000

Ringlaan 137 • 2170 Merksem
T. 03 645 00 21
E. info@livitas.be
www.livitas.be

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

0495 22 38 63

RESTAURATIE VAN
ANTIEKE MEUBELEN
Paul Goyvaerts
0496 43 68 54

Te koop gevraagd: spullen van
zolder, schilderijen, curiosa, brocante enz.. tel 03.663.65.70 Z110
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 koop gevraagd: Westmalle
trappistenglazen
tel
03.313.86.02
Z123

DUAAL LEREN MET EEN PLUS
Vaardigheden leren op school én op de werkvloer!
Elektrische installaties - Elektrotechnicus

Wil jij je diploma
behalen?

én op school?
Logistiek

Meer informatie
www.atheneumschoten.be

Elke
maand
iets
bijverdienen?

Haarzorg Kapper Stylist

in een bedrijf

Atheneum Schoten
Emiel Blangenoisstraat 2
2900 Schoten
03/658.52.31

Schotense politie haalt tien dronken
chauffeurs uit verkeer
Half juni controleerde de politie in
het kader van de BOB-campagne
tegen rijden onder invloed van
Schoten 513 voertuigen op drie
locaties.
De agenten stonden in de
Metropoolstraat, Botermelkbaan
en Bredabaan. 503 bestuurders
reden nuchter, 10 hadden te veel
gedronken. Daarnaast werden nog
diverse inbreuken vastgesteld zoals
geen geldige keuring hebben (3),
negeren van een inhaalverbod (2) en
rijbewijs (2).

Fonoplaten: ik koop collecties,
lp’s, Rock, Pop, Jazz enz.., beste
prijs tel 0475.37.64.96
Z112
Wij verhuren ons mooi app. in Z.
Frankrijk aan zorgzame mensen
(2/4 p) tel 0477.45.67.70 Z114
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

Lasser
Monteerder

Een vak leren

Ik zoek oude beelden in ivoor,
ook oude zakuurwerken, oude
liebigprenten, schouwgarnituur
tel
03.313.84.58
Z111

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

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

nieuwbouw - renovatie - herstelling
Plaatsen van rookmelders
Domotica !

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

Garagepoorten
domeinpoorten
zonwering rolluiken
automatisaties
alle herstellingen
en onderhoud

03/658 14 80

info@poortencentrale.be

GEBED AAN HET HEILIG HART

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

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

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: container brandhout,
gezaagd en gekliefd, enkel
eik, 6 kuub = 400 euro
tel
0473.85.54.64
M35
Te koop: Spartamet benzine –
motor, voor reparatie of onderdeel
prijs o.t.k. tel 03.353.06.39 M36
Te koop: elektr. fiets, 1 jaar oud,
Baladeur 745 euro, middenmotor
36v/250w, tel 03.353.06.39
of
0497.17.27.80
M37

7 nieuwe postzegelboeken,
5
insteekfarden
+
vele
bladeren, alles voor 50 euro
tel
0476.78.94.00
M33
Gezocht: gepens. klusjesman
of bouwvakker voor ophogen
tuinmuur
in
Wijnegem,
tel
0495.533.100
M34

Te koop: elektr. zaagtafel, 2x
gebruikt met acc., mag weg voor
75 euro, tel 0498.43.24.49 M38
Te koop: Picnictafel, hardhout
gedemonteerd
,moet
geschilderd worden 75 euro
tel
0498.43.24.49
M39

Derde roman voor Pierre:
“Bali komt dichtst bij utopie”
Pierre Vermeiren uit ’s-Gravenwezel heeft sinds kort zijn derde spirituele roman uit.
“Vroeger was ik helemaal niet bezig met het spirituele”, zegt de gepensioneerde werknemer
van de Nationale Bank. “Maar zo’n vijftien jaar geleden ben ik in een depressie beland, en
op aanraden van mijn vrouw ben ik naar India getrokken. Daar werd ik getroffen door een
‘spirituele bliksem’, figuurlijk dan.” Pierre begon zich meer te verdiepen in het onderwerp
en schreef sinds zijn pensionering, toen hij meer vrije tijd kreeg, al twee spirituele boeken,
zijnde ‘Anahita’ en ‘In Gulistan’.
Nummer drie, ‘Godeneiland’, is net uit en vertelt het verhaal van de al wat oudere pelgrim
Aryan die naar het eiland van zijn dromen trekt om er een harmonieuze en geweldloze
maatschappij te vinden. Tijdens zijn pelgrimstocht zoekt hij wijsheid en vindt hij de ware
liefde. ‘Godeneiland’ speelt zich af op een geïdealiseerde versie van het eiland Bali. “Wie het
eiland kent, zal er zeker wel dingen van herkennen”, zegt Pierre, die zijn boek grotendeels

in Bali zelf schreef om een levensecht kader te creëren. “Voor mij sluit Bali het dichtst bij
een utopie aan. De mensen zijn er supervriendelijk.”
‘Godeneiland’ van Pierre Vermeiren (ISBN 978-94-643-1198-3) is beschikbaar op bestelling bij
boekhandels en via online platforms zoals Bol.com (21,50 euro). Een gesigneerd exemplaar
(20 euro bij afhaling) is te krijgen bij de auteur zelf via pierre.vermeiren@telenet.be.

Te
koop:Spanje-Estepona/
Marbella,
prachtige luxe
duplex
penthouse
bj.2018
volledig bemeubeld, instapklaar!
105m2+27m2 terras,2 slpks,2
badk ,airco ,fitness ,groot
zwembad ,apart kinderzwembad,
grote kelderberging,2 overdekte
privéparkings, panoramisch zicht
op beschermd natuurgebied
en de zee. 0499.141.047 bart.
van.opstal3@gmail.com
Z108

DE SCHOOL MET DE VELE PLUSSEN
Economische
wetenschappen

Humane wetenschappen

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

Inl. 0486 38 22 28

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

Informaticawetenschappen

Schoten handhaaft
zwemverbod in
plassen en kanalen
Hoe hoog de temperaturen ook
mogen oplopen deze zomer, de
politie en gemeenschapswachten
van Schoten zullen niet toestaan
dat er in het Albertkanaal, de vaart
en al zeker niet in de gevaarlijke
E10-plas gezwommen wordt.

Meer informatie - www.atheneumschoten.be

Dat het verboden is om in genoemde waterlopen te zwemmen, geeft de politie
sinds 2019 aan met borden die niet aan duidelijkheid overlaten. Ze wijzen zelfs
op de consequenties voor wie wel een duik durft te nemen: een boete die kan
oplopen tot 350 euro.
“We voeren geen heksenjacht, maar vorige zomer werden alleen al
door onze inspecteurs toch zes PV’s opgesteld. Mogelijk hebben ook de
gemeenschapswachten opgetreden”, zegt politiewoordvoerder Kristel
Wouters.
Of dat ook geleid heeft tot boetes, is niet duidelijk. “We willen heus niet
pesten. De handhaving van dit zwemverbod gebeurt voor de veiligheid van de
mensen zelf”, benadrukt korpschef Jack Vissers.
“In het Albertkanaal en Schoten Vaart kan je jezelf kwetsen aan allerlei
voorwerpen en bovendien onderschat je al snel de zuigkracht van een
passerende boot. In de E10-plas zijn er grote diepteverschillen waardoor
sommige waterlagen plots enorm koud zijn en er een stevige onderstroom is.
Helaas hebben al enkele zwemmers daardoor een duik in deze plas met hun
leven bekocht.”
Met vrienden of familie uitgebreid zonnebaden op de grasbermen, is niet
verboden. Of je met een opblaasbare boot te water mag, is twijfelachtig.

Kajakken en suppen, ook bekend als stand up paddle, mogen wel.
Burgemeester Maarten De Veuster (N-VA) heeft bij De Vlaamse Waterweg al
aangedrongen op het afbakenen van een zwemzone, maar kreeg tot dusver
geen respons op die vraag.

LES TRUTTES

De Bonanza’s
The

Haunted Youth

Joost de Lange band Lisette

Kantoor DUCHESNE-VAN LOON
Kantoor DUCHESNE-VAN
Schoolstraat
12 - 2970 LOON
SCHILDE
Schoolstraat 12 - 2970 SCHILDE
(+32)33832095 (+32)33851507
(+32)33832095 (+32)33851507
schilde@crelan.be
schilde@crelan.be

V.U. Vzw Carrousel, De Spildoren 36, 2970 Schilde

ARTEVINO

Te
koop:
houten
kastje
glazen deur op wieltjes, Multi
gebruik 48L 43B 105H p.o.t.k.,
houten 3 laden kast L56 B32
H61, tel 0489.10.36.22
Z121
Te koop: 2 relaxtuinstoelen,
weersbestendig, tuinset tafel 4
stoelen, elec. boomzaag Einhell,
elek. Haagschaar Black & Decker,
dompelpomp Dab, el spiegel
140-95cm, citybike BNB 26 prijs
o.t.k. tel 0489.10.36.22 Z122
Te
koop
gevraagd:
Westmalle
trappistenglazen
tel
03.313.86.02
Z123

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

Carolien Snoeys,
8C8 VASTGOED BVBA

Heraanleg SchoolstraatPuttenhoflaan-Oelegemsteenweg
goedgekeurd: kritiek op gebrek
aan inspraak blijft
De Schoolstraat, Puttenhoflaan en Oelegemsteenweg worden in 2022
heraangelegd volgens de dit voorjaar zo plots opgedoken plannen. Al werden
in de Schoolstraat nog zes van de dertig parkeerplaatsen gerecupereerd.
Oppositie en buurtbewoners steigeren omwille van het gebrek aan inspraak.
Maar ook drie Open Vld-raadsleden onthielden zich bij de stemming in de
gemeenteraad van Schilde.
“We gaan de weginfrastructuur aanpassen. Nu wordt op deze erg drukke as, waar tot
negenduizend voertuigbewegingen per etmaal geregistreerd worden, te snel gereden.
Al twintig jaar klinkt terecht de vraag om dit twee kilometer lange traject grondig
aan te pakken. Wij gaan dit nu ook doen”, zegt schepen van Openbare Werken Peter
Mendonck (N-VA) beslist.
“Langs beide zijden van de Oelegemsteenweg en Puttenhoflaan komen er
enkelrichtingsfietspaden. Ter hoogte van de Schoolstraat is hiervoor niet voldoende
ruimte en worden de fietssuggestiestroken vernieuwd. Om de veiligheid te verhogen,
zijn ter hoogte van alle zijstraten verhoogde plateaus voorzien”, vult schepen van
Mobiliteit Oliver Verhulst (Open Vld) aan.
De schepenen kondigden in extremis enkele wijzingen aan. Zo werden in de
Schoolstraat, waar het naar uit zag dat alle dertig parkeerplaatsen zouden sneuvelen
om plaats te maken voor De Lijn, nog zes plaatsen ‘gered’. Maar deze mededeling
was duidelijk niet van aard om de oppositie gunstiger te stemmen. Onder meer het
kappen van meer dan honderd grote Amerikaanse eiken op de Oelegemsteenweg en
de gekozen verkeersoplossingen liggen gevoelig.
CD&V, Groen en Vlaams Belang hekelen het gebrek aan inspraak in dit dossier. “Terwijl

dit net het speerpunt was bij
de start deze coalitie”, raakte
Marleen Struyf (CD&V) duidelijk
een teer punt. Dat bleek ook uit
het stemgedrag van Open Vldleden Philippe Verschueren,
Valerie Van Genechten en Rita
Tutelaars, die zich opvallend
onthielden.
Schepen Peter Mendonck
benadrukt dat de ongelukkige
timing te wijten is aan de
Vlaamse overheid die in ruil
voor 2,7 miljoen euro aan
subsidies – “een bedrag dat
we echt niet kunnen laten
liggen” - eist dat de werken nog voor november aanbesteed worden. “De tijd ontbrak
om intensief met de bewoners alle details te bekijken, maar we beloven om in de loop
van het proces van aanleg kleine bijsturingen te bekijken”, aldus Mendonck, daarin
bijgetreden door collega Verhulst.
De gemeenteraad keurde de plannen goed. De vermoedelijke start van de werken is
voorzien in de lente van 2022. De bewoners van de oude dorpskern kijken er duidelijk
niet naar uit. Ze vinden het verdwijnen van de oude en lawaaierige betonplaten en de
komst van de fietspaden zowat de enige positieve aspecten aan het ontwerp.
“De gemeente biedt geen antwoord op onze hoofdbekommernis: namelijk het voorzien
van degelijke verkeersremmers en meer aandacht voor de leefbaarheid van de
omwonenden”, vertolkt Guy Dengler de stem van de buurt.
Olivier Verhulst, die zelf in de dorpskern woont, zegt dat er nu toch al twee zones 30
voorzien zijn: aan het Kerkplein en aan Werf44, waar veel scholieren passeren. “Ik
ben zelf voorstander om beide zones op z’n minst met elkaar te verbinden en zal de
komende maanden alles doen om dit nog geregeld te krijgen”, belooft de schepen
van Mobiliteit.

tijdens

het

bouwverlof
alle dagen open!
van 8.00u tot 17.00u
zaterdag 9.00u tot 13.00u
Woensdag 21 juli

gesloten

De Serre opent op de tonen
van jazzmuziek
De opening van De Serre lokte heel wat nieuwsgierigen naar de nieuwe
ontmoetingsplek in Bloemendaal. Die werd ingericht in het voormalige
parochiaal café en draait op nieuwe vrijwilligers en volgens een ander
concept.
Voor uitbater Renaat Lauriks was het zaterdag dubbel feest. De nieuwe uitbater en
aanvoerder van de toogploeg werd op de dag dat De Serre haar ramen en deuren voor
het eerst echt opengooide zijn 65ste verjaardag.
Naast de gezellige praters kwamen ook de cultuurliefhebbers aan hun trekken. Wolf De
Backer, een uitstekend bassist en zoon van mede-initiatiefnemer van De Serre Roelof

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

BESTE PRIJS, SNELLE AFHANDELING!
& 0487/286 430

De Backer, gaf een fel gesmaakt optreden weg. Ook de volgende weken zal er geregeld
live gemusiceerd worden. En ook het aanbod met workshops krijgt stilaan vorm. De
slogan van De Serre luidt niet voor niks en met gevoel voor taal ‘waar mensen kunnen
groeien’.
Ann Deceunynck, die voor de parochie de zalen van het Bloemendaalcomplex verhuurt
en het licht op groen zette voor de grondige make-over van het verouderde parochiaal
café, zag tot haar tevredenheid dat er meteen ook heel gezinnen de weg hadden
gevonden naar de erg vintage ingerichte eerste verdieping.
“Begin volgend jaar staat een expo met grafische kunst op het programma. “De Serre
kan zo uitgroeien tot een wijkfiliaal van het cultuurcentrum”, aldus de geestelijke
vader Renaat Lauriks.
Met of zonder culturele extra’s: De Serre is voortaan elke vrijdag, zaterdag en zondag
open van 12 tot 21 uur.

Brecht – De Kleine Kasteeltjes
werkt samen met
Dagcentrum ‘t Punt
Bewoners van woonzorgcentrum De Kleine Kasteeltjes hebben samen
met gebruikers van Dagcentrum ’t Punt groenten en bloemen geplant.
Opzet is om voortaan wekelijks samen activiteiten te organiseren.
Woonzorgcentrum De Kleine Kasteeltjes heeft een beschermde afdeling
waar mensen met dementie en psycho-geriatrische problemen wonen.
“In de zomer organiseerden we al eens een barbecue of kleine activiteit
met onze bewoners, maar dankzij de samenwerking met dagcentrum
’t Punt van OC Clara Fey kunnen we samen grotere activiteiten op
touw zetten”, legt hoofdverpleegkundige Stefan Verbueken van het
woonzorgcentrum. “Dagcentrum ’t Punt stond er meteen voor open.
Daar vinden vooral activiteiten binnen plaats. Hier hebben we een tuin
met kippen en konijnen. Voor de gebruikers van ’t Punt is het leuk om
eens buiten te komen, in een andere omgeving. Voor onze bewoners
is het ook verrijkend, want vooral in de beschermde afdeling waren
er beperkte activiteiten, van een uurtje. Deze activiteit duurt een
hele dag. Zo krijgen ze ook de gelegenheid om elkaar te leren kennen.
Sommige bewoners, zoals Ronny Lenaerts, gaat elke vrijdag al naar
het dagcentrum.”
Ook de directie van De Kleine Kasteeltjes juicht het initiatief toe. “Dit
project past volledig in de voorwaarden van het nieuwe Vlaamse
woonzorgdecreet om erkend te zijn als woonzorgcentrum. Op deze
manier verankeren we onze zorg in de lokale leefgemeenschap”, legt

directeur Bart Neefs uit. “In de voormiddag planten we pompoenen,
courgetten, paprika, kerstomaten en aardappelen en in de namiddag
bloemen”, legt vrijwilliger André Mattheeussen uit. Samen met een
ergotherapeute begeleidt hij de bewoners.
De Kleine Kasteeltjes, Kleine Kasteeltjesweg 1, 2960 Brecht; Dagcentrum
’t Punt, Schooldries 11, 2960 Brecht

Sterrenrestaurant dEssensi verkocht:
“Oude directeurswoning blijft staan”
De fraaie woning aan de Kerkstraat in ‘s-Gravenwezel, waarin tot aan de coronacrisis
sterrenrestaurant dEssensi zat, is verkocht. “We gaan de oude directeurswoning niet
slopen, maar verhuren ze in de huidige vorm. We hebben al meerdere kandidaten”,
aldus de nieuwe eigenaar Maxim Verhulst.
“Verkocht”. Vastgoedmakelaar Hillewaere kon de sticker met deze boodschap al na
twee maanden over het bord kleven waarop het pand van dEssensi werd aangeboden.
Maxime Verhulst, CEO van de exclusieve villabouwer Vlassak-Verhulst, is de gelukkige
nieuwe eigenaar. Al moet de akte nog verleden worden bij de notaris, maar dat is
slechts een formaliteit.
“Ik ken het gerucht over nieuwe appartementen, maar die gaan wij niet bouwen”,
verzekert Maxim Verhulst. “We tonen met ons bedrijf veel respect voor erfgoed en
hebben veel voeling met ‘s-Gravenwezel. Onze eigen kantoren werden trouwens
ingericht in het ’s-Gravenhof, één van de oudste gebouwen van de regio opgericht in
1657 en daarna onder meer in gebruik als schoolgebouw door Franse kloosterzusters.”
Artsen
Vlassak-Verhulst heeft dEssensi te huur gezet en volgens Maxim Verhulst zijn er al
meerdere kandidaten die interesse tonen. “Horeca kan zeker opnieuw, maar ook
advocaten, dokters of andere beoefenaars van vrije beroepen zijn mogelijk. Het is
nog te vroeg om de knoop door te hakken. Het staat niet officieel te huur, omdat we
spontaan al heel wat kandidaturen kregen.”, aldus de nieuwe eigenaar.
Chef Karl Ave roert intussen in de potten in Il Divino di Milano in Wuustwezel. Philip
Jeukens is sinds kort directeur ‘operations’ bij het bedrijf achter de reservatie-tool
Tablebooker.

GOEDKOOPSTE VOOR AFBRAAKWERKEN:
• Woningen
• Stallen
• Garage’s
• Bedrijfsgebouwen
• Tuinhuis
• Betonnen hok

GRATIS OFFERTE 0487 715 534

Te koop: degelijke Duitse piano,
kwartvleugel van prof. op rust
2.800 euro tel 0495.246.087 M40

HONDENVERZORGING

BOBBYLAND

Jachtwachtersdreef 312
2900 SCHOTEN

TEL.: 03 663 35 76

GEHAALD EN GEBRACHT

Wij zijn op zoek naar een lieve
dame om 2 dagen per week
(voorkeur dinsdag/donderdag,
maar bespreekbaar) onze 2
kindjes van 8j en 3j van school
op te halen, thuis te brengen
en te blijven tot we thuis zijn.
Wij wonen in Schilde. Voel
je je aangesproken of ken
je iemand die hier geschikt
voor zou zijn, graag contact
via
0478.904.323
M41

Robby Vinny (nog) geen ereburger
van Wijnegem
Paul Van Hoeydonck is na vijftig jaar nog altijd de enige kunstenaar ter wereld die een
werk op de maan heeft staan. Nu zorgt hij voor een nieuwe primeur. De gemeenteraad
van Wijnegem riep de maker van ‘Fallen astronaut’ wellicht uit tot allereerste
ereburger van de kanaalgemeente. “Ik ben erg vereerd”, laat de bijna 96-jarige
kunstenaar weten.
.
“Iemand die zeker beantwoordt aan die criteria, is Paul Van Hoeydonck”, zegt de
burgemeester overtuigd. “Maar ik kan hier niet alleen over beslissen. Het reglement
schrijft voor dat twee derde van de raadsleden dit voorstel moeten steunen. Ik durf
hopen dat dit geen probleem mag zijn.”

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

“Paul is blij verrast en zal de eretitel graag aanvaarden”, laat zijn echtgenote Marleen
Meyers weten. “Hij was in 1971 de eerste kunstenaar die dankzij de bemanning van de
Apollo 15 een kunstwerk op de maan kon krijgen, als eerbetoon aan alle gestorven
astronauten. Dat hij nu de eerste ereburger van Wijnegem wordt, is een symboliek die
hem wel bevalt. We wonen graag in deze mooie gemeente met veel diversiteit en een
aantrekkelijk dorpscentrum, ondanks de drukke Turnhoutsebaan. Alleen jammer dat
bistro Mange-Tout gestopt is. Daar kwamen we graag.”

RUIME TOONZAAL 300M²

GRATIS
MOTOR

De in Antwerpen opgegroeide Van Hoeydonck kwam al in de jaren vijftig van de vorige
eeuw in Wijnegem terecht. “Hij kon toen nog niet van zijn kunst leven en werkte als
dispatcher voor Esso in de haven”, vertelt Meyers. “Het was belangrijk dat hij niet te
ver buiten de stad ging wonen. Aan de Ruiterslaan bouwde hij helemaal volgens eigen
ontwerp en inzichten een hedendaagse woning met atelier. Paul legde ook zelf de tuin
aan met exotische elementen die hij had leren kennen tijdens zijn vele reizen over
de wereld. Zo staat er onder meer een Japans huisje en legde Paul ook een ‘droge’
rivierbedding aan. We hebben lieve buren, maar zich echt mengen in het sociale leven,
doet Paul niet. Hij voelt zich snel schuldig als hij zich niet volledig toelegt op zijn kunst.”

Wanneer en hoe Paul Van Hoeydonck tot ereburger geslagen zal worden, is nog niet
bekend. Het zal alleszins niet zijn eerste bezoek aan het gemeentehuis zijn. Op 9 januari
2016 bezegelde dezelfde burgemeester Ivo Wynants al het huwelijk van de kunstenaar
met zijn veertig jaar jongere bruid Marleen,
van brasserie
The
Bel oftevens
mail uitbaatster
voor een GRATIS
prijsofferte
Boathouse in Heindonk (Willebroek), vlakbij roeibaan Hazewinkel.

03/651 33 40

“Het ereburgerschap zal het aperitief zijn voor een jaar dat bijzonder feestelijk belooft
te worden”, besluit Pauls echtgenote. “Op 2 augustus, wanneer het exact vijftig jaar
geleden zal zijn dat Pauls ‘Fallen astronaut’ door de echte astronaut David Scott op
de maan werd achtergelaten, zal hij een levensgrote kopie van het kleine originele
beeldje onthullen in The Botanic Sanctuary, het eerste vijfsterrenhotel van Antwerpen.
En op 20 augustus opent ‘A lifetime of art’ een overzichtstentoonstelling bij Campo &
Campo aan de Grote Steenweg in Berchem. Die expo loopt tot 8 oktober. Dan vieren we
hopelijk Pauls 96ste verjaardag.”

GRATIS
MOTOR

Bel of mail voor een GRATIS prijsofferte

03/651 33 40

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

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

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

EN ANDERE PLAATSEN

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

Misschien moet de gemeenteraad als cadeau maar overwegen om een kunstwerk van
haar eerste ereburger aan te kopen. Want Van Hoeydonck mag dan wel zijn sporen
hebben achtergelaten op de maan, in zijn eigen Wijnegem staat er op openbaar
domein voorlopig nog geen enkel werk van hem.
INKOOP OUD GOUD EN
JUWELEN: Denys & C a
Bredabaan 246
Brasschaat 03/430 20 83
www.denys-co.be

ALBOS

Tuinverzorging
Snoeien en vellen van
bomen. Verhuur
hakselaar. Tuinonderhoud

Tel. 0496/75 74 81

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

GRATIS PRIJSOFFERTE
GSM 0485 337 801
bjornde_22@hotmail.com

PROFICIAT!
Yvonna en Frans delen
70 jaar huwelijksvreugde in Schoten

Met jullie 70ste huwelijksjubileum,
Bekende Schotenaren Adelaïde en Karel

Op 2 juni jl. was het welgeteld 70 jaar geleden dat Yvonna De Clerck (°4 juni 1931) en Frans De Ridder
(°25 december 1926) met elkaar in het huwelijk traden. Zoals dat meestal gaat in een liefdevol
huwelijksleven, kregen ook Yvonna en Frans kinderen en meer in het bijzonder de dochters Sylvia
en Jeanne. Daarna gevolgd door kleindochter Maja, die op haar beurt vorig jaar ook mama werd
en Yvonna en Frans hun achterkleinkind Lio schonk.
“Moeder woont al sinds haar 3de levensjaar op hetzelfde adres in het centrum van Schoten”,
vertelt dochter Sylvia. “In datzelfde huis woonden voordien ook al de grootmoeder en de oom
van mijn moeder.”
Vader van Sylvia en Jeanne, Frans De Ridder, werd in het nabije Deurne geboren. Vanaf zijn
twaalfde tot aan ‘de bevrijding’ woonde ook hij in Schoten. Maar omdat het huis van hem en zijn
zeven broers onbewoonbaar verklaard was, ging heel het gezin weer in Deurne wonen.
Verstandig inwonen
“Nadat moeder en vader getrouwd waren
en de laatstgenoemde in ploegenstelsel
voor de NMBS werkte, oordeelde mijn
grootmoeder het verstandiger dat zij bij
haar in Schoten zouden inwonen”, aldus
Sylvia.
Voor zijn huwelijk met Yvonna deed
Frans aan Grieks-Romeins worstelen en
behaalde daar een mooi palmares mee.
Omwille van zijn werk en gezinsleven
diende hij die sport echter vaarwel te zeggen en koos er op 50-jarige leeftijd voor om met
kajakken te beginnen. Samen trok het gezin er dan vaak met de caravan op uit.
Sylvia: “Mijn ouders wonen nog steeds gelukkig en zelfstandig samen in hun huis in het Schotense
centrum waar jong en ouder steeds kind aan huis zijn.”

Op 9 juni 2021 was het precies 70 jaar geleden dat Adelaïde Jacobs (°20 oktober 1932) en Karel
Melis (°12 juni 1929) in hun huwelijksbootje stapten. Hun huwelijk werd gezegend met een dochter,
Martha, geboren op 21 november 1951, die ook in Schoten woont.
Karel is een geboren en getogen Schotenaar terwijl Adelaïde in Borgerhout het levenslicht zag,
maar al sinds haar kleutertijd ook in Schoten woont.“Na als jong koppeltje verschillende jobs
gedaan te hebben, besloten zij om de frituur die toen op het marktplein stond over te nemen”,
vertelt dochter Martha. “Dat deden mijn ouders 5 jaar lang met veel liefde en plezier. Ook met
groot succes trouwens, gelet op hun
vele trouwe klanten!”
Krantenwinkel
Toen kwam er de gelegenheid om de
krantenwinkel op de Churchilllaan,
naast een bankfiliaal, over te nemen
en dit hebben Adelaïde en Karel 29
jaar lang gedaan om daarop van hun
welverdiend pensioen te genieten.
Martha: “En genoten hebben ze! Eerst
30 jaar in de Ardennen waar mijn ouders een mooie stacaravan hadden, om daarmee in 2003
naar Knokke te versassen. Dat om dichter bij hun schoonzoon en mij te zijn, want ook wij hebben
op diezelfde locatie al sinds 2001 onze eigen stacaravan.
Wandelingen en terrasjes
Mijn ouders hopen om nog lang samen te kunnen genieten van mooie wandelingen en leuke
terrasjes! Maar het is wel heel erg jammer dat dit toch wel uitzonderlijke huwelijksjubileum door
de Covid-19-pandemie slechts in beperkte kring gevierd kon worden.”

Raymond en Julia vieren 50 jaar huwelijksgeluk

Karel Horemans en Mia Luyckx wonen in een fraai nieuwbouwappartement in het centrum van Brecht, haast
letterlijk onder de kerktoren. Dagelijks genieten zij er van de kleine en grote dingen van het leven en zijn steeds
bereid om iedereen een handje te helpen waar en wanneer nodig.
Maar wat dit echtpaar zo bijzonder maakt, is dat Karel en Mia weldra een halve eeuw met elkaar getrouwd
zullen zijn. Op 29 oktober 1971 voor de wet en een dag later voor de kerk.
Zowel Karel Horemans (°15 november 1944) als Mia Luyckx (°1 april 1948) werden in Geel geboren, de gemeente
waar zij ook opgroeiden. Na hun huwelijk, verhuisden zij naar de Winkelstap in Schoten om iets dichter bij
het werk van Karel te zijn. Want terwijl hij voor een
petrochemische multinational in de Antwerpse haven
werkte, was Mia als leerkracht vijfde leerjaar aan een
Merksemse school verbonden. Nadien bracht zij het
tot directeur van het voormalige Heilig-Hart Instituut
in diezelfde gemeente. In de beginjaren van deze eeuw
gingen beiden met pensioen. “Een jaar na hun huwelijk
werd Ilse Horemans geboren en een jaar en 10 dagen
later was ik aan de beurt”, vertelt dochter Marjan.
“Onze ouders willen altijd maar vooruit in het leven.
Dat is ook merkbaar aan het tempo dat ze trouwden
en graag kinderen wilden; in amper 2 jaar tijd na hun
kennismaking waren ze al getrouwd en hadden twee 2 kinderen.”In 1974 verhuisde het gezin van Schoten naar
Brecht waar zij een huis hadden gebouwd. Terwijl Karel graag in de tuin werkte, nam Mia het huishouden voor
haar rekening. Het gezin groeide op met elke ochtend een pan spek en ’s avonds een uitgebreid maal met
soep, hoofdgerecht en nagerecht. Elke donderdag stonden handgesneden frietjes met biefstuk op het menu
in huize Horemans.
Marjan: “Ons moeke heeft het volledige huis behangen, waarbij wij haar moesten helpen om de behangpanden
in te lijmen. Maar het was heel vreemd dat, telkens wanneer moeder met behang in de weer was, er iemand
stierf. Gelukkig is zij na een paar sterfgevallen gestopt met behangen, tot grote opluchting van ons allen.”
Karel en Mia trokken er tijdens vakanties graag met de kinderen op uit, bij voorkeur naar het buitenland. Ook
sinds de jubilarissen op rust zijn, hebben zij nog een mooi deel van de wereld bezocht. Zo o.m. Australië, ZuidAfrika, Cambodja, Vietnam, Namibië, Vietnam, Indië, enz. Karel en Mia vonden het fijn om andere culturen te
ontdekken en mensen te ontmoeten. Nu houdt het echtpaar het graag op enkele keren per jaar naar vrienden
en kennissen in Spanje reizen.
In 2000 trouwde Marjan met Tom Neirynck en ze kregen twee kinderen: An-Sofie (°2003) en Arman (°2007). In
2018 was het de beurt aan Ilse om te trouwen en dat deed zij met Alain Van Noten.
“Onze ouders genieten dagelijks van het leven”, besluit Marjan. “Zij halen eruit wat erin zit. Het zijn ouders uit de
duizend en een echte oma en opa die altijd klaar staan om te helpen waar en wanneer mogelijk.”

Op 9 juli 2021 zal dit toffe koppel 50 jaar gehuwd zijn”, vertellen Marcel en Sonia Bruylants. “Die
bijzondere dag willen we natuurlijk niet zomaar onopgemerkt voorbij laten gaan.” En daar hoort dit
verrassend artikeltje in ‘Bode van Schoten’ bij, want Sonia en Marcel zijn heel goede buren/vrienden
van de jubilarissen. Beide echtparen wonen al sinds vele decennia aan de Salvialaan in Schoten.
“Raymond Brenders werd op 16 februari 70 jaar en zijn vrouw, Julia Pauwels, mocht vorig jaar op
15 december reeds 70 kaarsjes uitblazen”, zegt Sonia. “Door de coronamaatregelen was er geen
gelegenheid om te feesten, maar dat gaan zij binnenkort zeker goedmaken met een gezellig feest
ter gelegenheid van hun 50ste huwelijksverjaardag.” Julia maakt graag mooie breiwerken en houdt
van lekker koken. Voor een feestmaal haalt zij maar wat graag haar beste kookkunsten voor de dag.
Raymond houdt van klussen in huis en tuin en zorgt meestal voor het dagdagelijkse avondeten. Beiden
vinden het leuk om samen grote puzzels te leggen, waarbij exemplaren van meer dan duizend stukjes
geen probleem vormen. Daarnaast zijn beiden steeds te vinden voor een terrasje of een heerlijk etentje.
“Raymond en Julia zijn altijd bereid om te helpen”, weet buurvrouw Sonia. “Boodschappen doen met
of voor bejaarde buren, iemand naar een
doktersconsultatie rijden, helpen bij pc- of
tv-storingen, een meubel ineen vijzen,… als zij
kunnen helpen doen zij het meteen én met de
glimlach.” Toen Jan, de lokale postbode, na jaren
trouwe dienst met rust ging, stelden Raymond
en Julia voor om alle bewoners van de Salvialaan
een wenskaart te laten ondertekenen en om alle
brievenbussen te versieren met ballonnen en
tekeningen.Sonia: “Na zijn laatste ronde werd
Jan voor een hapje en een drankje in de voortuin van Raymond en Julia verwacht. Helaas regende het
die dag, maar geen probleem: iedereen was welkom in het huis van Raymond en Julia. Heel typerend
voor hen en zo werd het een heel gezellige middag. Zo houden zij, zonder het echt te beseffen, onze
buurt tezamen en de straat gezellig om in te wonen.” Het huwelijk van Julia en Raymond werd gezegend
met een flinke zoon, Ken. In 2019 kwam ook Lou erbij, een pracht van een kleindochter.
Sonia en Marcel: “Via deze weg willen we dit lieve echtpaar van harte feliciteren. We wensen hen dat er
nog vele gelukkige jaren samen bij mogen komen. Van harte proficiat, Raymond en Julia!”

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

Karel en Mia halen er al 50 jaar uit wat erin zit

DE SENIORENADVIESRAAD SCHOTEN
IS ER VOOR U!!!!!
De Seniorenadviesraad Schoten (SAR) is er voor u - is geen holle slogan.
Wat doen wij dan wel voor onze Schotense Senioren?
Seniorenkrant
Tweemaal per jaar bezorgen wij aan de 75-plussers van onze gemeente een heuse Seniorenkrant.
Het eerste exemplaar werd in de maand januari gebust en de tweede uitgave volgt in augustus.
Wij trachten hierin interessante artikels te plaatsen samen met nuttige tips voor onze minder jonge gemeentegenoten.
Ook is (of zijn) er een of meer ludieke bladzijde(n) voorzien waarbij ook de hersenen - soms stevig - op de proef worden gesteld.
Wij hopen in de toekomst van twee naar drie uitgaven per jaar te kunnen gaan en ook de groep van senioren uit te breiden.
Belrondes
Tijdens de “coronalockdowns” werden eveneens de 75-plussers van onze gemeente door een groep van enthousiaste medewerkers van de SAR
gebeld om te informeren of er bestaande noden waren en of hierbij hulp zou kunnen geboden worden.
Problemen, hetzij of gebied van mobiliteit, vereenzaming, gezondheid, e.d. werden aan de bevoegde gemeentediensten doorgegeven.
Dit belinitiatief werd meermaals herhaald en door de gecontacteerden zeer positief onthaald.
Ook werden wij hiervoor door verschillende van de ons omringende gemeenten gefeliciteerd, en ja, zelfs vanuit het buitenland (geloof het of
niet) mochten wij hiervoor grote bewondering ervaren.
In september starten wij met de volgende belrondes en zijn ervan overtuigd dat dit weer een succes zal worden.
Uitbrengen van adviezen
Het plaatselijk bestuur (College van burgemeester en Schepenen - Gemeenteraad) bezorgen wij geregeld adviezen indien wij vaststellen dat er
binnen onze gemeente zaken zijn die voor onze senioren belangrijk zijn en voor - naar onze mening - verbetering of aanpassing in aanmerking
komen.
Dit zijn enkele - naast vele andere - activiteiten die de Seniorenraad ter harte neemt om onze senioren dienstbaar te zijn.
Maar neem het gerust aan, dit wordt met veel plezier gedaan en wij hopen nog veel voor onze ouderenbevolking te kunnen betekenen.

Snel uw huis verkopen.
Wij kopen zelf en beslissen onmiddellijk.

Bel ons 0493 483 291
de.immotrader@gmail.com

Deze Schotenaren houden geen
kater over aan zonnepanelen
Schotenaren Frank Witlox, Bart Hicguet en Dave Soetewey houden in
tegenstelling tot heel wat andere Belgen geen slecht gevoel over aan
hun investering in zonnepanelen. De gemeente beloonde ze alle drie
met tweeduizend euro.
De schepenen Paul De Swaef (N-VA) en Walter Brat (N-VA) lanceerden
vorig najaar de campagne ‘Laa(d)t de zon in je huis’. Het opzet: veel meer
Schotenaren dan toen het geval was overhalen om hun eigen voorbeeld

te volgen en zonnepanelen op de woning te laten plaatsen. “Jammer dat
onze campagne doorkruist en gedwarsboomd werd door het arrest van het
Grondwettelijk Hof dat in januari besliste dat je de digitale meter niet meer
virtueel mag terugdraaien”, evalueert Paul De Swaef. De inspanningen van
minister Zuhal Demir (N-VA) ten spijt, die een compensatievoorstel uitwerkte,
was dit niet bepaald een stimulans.”
Paul De Swaef sprak bij de lancering van ‘Laa(d)t de zon in je huis’ de
ambitie uit dat de komende drie jaar 2500 gezinnen het legioen van
zonnepanelengebruikers zouden vervoegen. De gemeente beschikt niet over
cijfers om te staven hoever dat streefdoel na een half jaar al gehaald is. Maar
de slechts zestig deelnemers aan de wedstrijd met nochtans een mooie prijs,
doet vermoeden dat er nog veel promowerk nodig zal zijn.
Frank Witlox, Bart Hicguet en Dave Soetewey lieten zich alleszins niet van de
wijs brengne en hun geloof in zonne-energie leverde hen dus elk tweeduizend
euro op. Ze wisten bij benadering de fotovoltaïsche installatie op sporthal
Vordensteyn in de periode tussen 1 oktober en 31 december 2020 6.734
kilowattuur produceerde.

Sint-Job – Vierdejaars
Kristus Koning winnen
Vlaamse Houtproef
BuSo Kristus Koning heeft in Antwerpen de Vlaamse Houtproef 2021 gewonnen. Vierdejaars
werkplaatsschrijnwerker Mylo Sibelo was de beste van 170 leerlingen uit de provincie.
Elk jaar organiseert de Confederatie Bouw Vlaamse Schrijnwerkers de Vlaamse Houtproef.
Opzet is om het beroep van timmer- en schrijnwerker te promoten. Dit jaar namen 170
leerlingen deel uit het technisch, beroeps en buitengewoon secundair onderwijs in de
provincie Antwerpen. De proef werd afgelegd op donderdag 22 april. “Dit gebeurde in
het atelier van de school. Om zich optimaal voor te bereiden hadden de leerlingen op
woensdag 21 april online een filmpje bekeken via www.houtproef.be. Zo kregen ze een
idee van de opdracht, maar pas op donderdagochtend gaf de Confederatie Bouw de
tekeningen vrij”, legt Ludo Theuns, Technisch Adviseur Werkplaatsschrijnwerker van
Kristus Koning uit.
“De leerlingen waren zeer enthousiast. Hier en daar kwam al gezonde stress boven. Om
8.30u werd het startsignaal van deze toch wel spannende dag gegeven. Voor de houtproef
krijgt elke leerling één schooldag de tijd om een opgelegd werkstuk te maken in massief
hout en plaatmateriaal, onder toezicht van een afgevaardigde van de Confederatie Bouw.
Op einde van de dag worden deze meegenomen en grondig beoordeeld door een vakjury
die de winnaars op het einde van het schooljaar bekendmaakt.” De beste leerling van de
klas én de provincie Antwerpen blijkt nu Mylo Sibelo. Hij is erin geslaagd om de reputatie
van de school hoog te houden, want het is al de derde keer dat BuSo Kristus Koning de
Vlaamse Houtproef in Antwerpen wint. Zijn klasgenoten Stef Verhaert Stef (17de), Ward
Scheffer (15de) en Lex Van Hoof Lex (14de) leverden ook een mooie prestatie.

www.dirkvanlaerbvba.be
info@dirkvanlaerbvba.be

Foto: Stef Verhaert behaalde een 17de plaats, Ward Scheffer een 15de plaats, de 1ste
plaats is voor Mylo Sibelo en Lex Van Hoof Lex werd knap 14de.

Goedkoop
afbreken
van
uw
afsluiting,
betonplaten
en afvoeren, gratis offerte
0487.715.534 (particulier) M27
Te
gen
van
120

koop: kleine aanhangwa2mL op 1mB, voor vervoer
scooter of lichte motor,
euro, 0486.24.57.84 M29

Te
koop:
heggenzaag
15
euro, schuurmachine 10 euro,
3x schaafmachine 5 euro/
st tel 0475.72.92.38
M12

WOUTERS KATHARINA

Advocaat
Erkend bemiddelaar in
familiezaken

www.dirkvanlaerbvba.be
info@dirkvanlaerbvba.be

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

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

kathy.wouters@advocaatwouters.be

Te koop: eiken keuken, ijskast,
dampkap, zelf af te breken,
p.o.t.k. tel 0472.55.86.34 M13

OUD GOUD
IS GELD
WAARD!
OUD
GOUD
IS GELD
WAARD !

=

Zaaien
van
nieuwe
gazons
en
herstellen
van
oude gazons, gratis offerte
0487.715.534 (particulier) M24
Te koop: wegens verhuis elektr.
grasmachine in zeer goede staat
25 euro en haagschaar in zeer
goede staat 30 euro, elektr, voor
afspraak tel 0492.948.726 M14
TH gezellig appartementje Winkelstap Schoten, in klein rustig gebouw voor 1 rustig pers.
niet-roker met vast ink., voorkeur
gepensioneerde. Geen huisdieren. 575euro + 25euro autostaanplaats + 42euro VK. Vrij 01.09.Tel
036856776 laat naam, adres en
telnr. na op antw.app. Het beste is dat u zich kort voorstelt
op Rvdw3@hotmail.com
M15
Interieurarchitect
ontwerpt maatwerk en voert
uit, ook kl verbouwing 0489
890 404 (particulier)
M16

Zéér nette Nl. talige dame met
ervaring, zoekt poetswerk in de
regio, Zoersel, Schilde, Halle,
St.Job. GSM 0468.205.963 M17
Goedkoop leegruimen van uw tuin,
planten, hagen enz gratis offerte

AANKOOP VAN OUD GOUD,
OOK IN SLECHTE STAAT
DIRECTE BETALING
PAALSTRAAT 62

DINSDAG T.E.M VRIJDAG 9U30 - 12U30 en 13U30 -18U00
ZATERDAG 9U30 -18U00
OOK OP AFSPRAAK

03 226 58 06

Nostalgie du Passé - Paalstraat 94 - 2900 Schoten - 03/226 58 06 - nostalgie.du.passe@telenet.be

0487.715.534 (particulier)

M25

Goedkoop
afbreken
van
uw tuinhuis, garage en afvoeren
gratis
offerte
0487.715.534 (particulier) M26

APPARTEMENT TE KOOP

Te koop: 2 kleine aanhangwagens 1.60L op 105B, goede staat,
een open en een gesloten, 130
euro/st tel 0486.24.57.84 M28

Brecht – Politie gedoogt
speedpedelecs op jaagpad,
maar controleert ook
Het jaagpad dat eigenlijk een dienstweg is, wordt druk gebruikt door
wandelaars, fietsers en joggers. Voor sommigen is het de ideale weg naar
werk of school. Hoewel speedpedelecs er niet zijn toegelaten worden ze
gedoogd tot maximum 30km per uur.
‘Het jaagpad is er voor iedereen’ staat er op de grond geschilderd. Toch
lijken sommigen zich de weg wat meer toe te eigenen. Heel wat wielrenners
zien het als een ideaal trainingsparcours en palmen de volledige breedte
van het pad in. Sommigen razen er ook tegen hoge snelheid over, van of
naar het werk. “Het jaagpad is een openbare weg en de wegcode die er op
de borden staat aangegeven, is er van toepassing”, weet woordvoerster
Renée Anthonissen van politiezone Voorkempen (Brecht, Malle, Zoersel en
Schilde). “Speedpedelecs zijn in Brecht op het jaagpad niet toegelaten,
maar ze worden er gedoogd. Tenminste als de gebruikers zich aan de
maximumsnelheid van dertig kilometer per uur houden. Elke weggebruiker
moet zijn snelheid aanpassen in functie van plaats, tijdstip en aanwezigheid
van andere weggebruikers. We vragen dan ook om rekening te houden met
dit gedoogbeleid en de snelheid aan te passen”, klinkt het bij de politie. Die
zal daar ook op controleren.

Lambrechtshoekenlaan 180 • 2170 Merksem
2 slpk, badk, opp. 80m2,

VP E 199.900
Ringlaan 137 • 2170 Merksem
T. 03 645 00 21
E. info@livitas.be
www.livitas.be

Bosch Car Service

DE VOORKEMPEN

Renoveren,
behangen,
schilderen,
klusjes
bel
0466.37.24.83 (particulier) M20

compleet, goed en betaalbaar

Verwijderen van asbest golfplaten
en
afvoeren
en
plaatsen
nieuw dak op uw tuinhuis tel
0487.715.534 (particulier) M23

- 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

Laurijssen Frank
& Zoon bvba
Algemene schilderwerken

Tuinaanleg
Ronny Kanora

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

Tel. 0477 30 64 23

Te koop: Classic, Opel Astra
1996 is 25 jaar, in hele goede
staat, ongevalvrij, doe een
bod tel 0492.263.118
M30

Wij zijn op zoek naar een fijne
dame/oppas om onze kindjes van
8j & 3j op te halen op dinsdag
en donderdag op school, ze een
lekkere maaltijd te geven bij ons
thuis en te blijven tot we thuis
zijn. Voorkeur werkuren 14-19u,
doch eventueel meer uren/week
is mogelijk. Graag uw seintje
op 0478/904323. We kijken er
naar uit u te ontmoeten! M31
Gratis op te halen: grote kleerkast,
tel na 20u 03.658.26.29 M32

Ronny.kanora@telenet.be

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

Kort nieuws uit de regio
CD-COLLECTIE VERDWIJNT UIT BIB

Begin 2022 verhuist de cd-collectie van de Zoerselse bibliotheek
naar het archief. Uit de uitleencijfers blijkt immers dat steeds minder
mensen via een cd naar muziek luisteren. Maar de bib wil muziek niet
links laten liggen. Daarom organiseert het in het najaar infosessies over
andere technologieën waar mensen muziek kunnen beluisteren, zoals
de streamingdiensten Spotify en Deezer. Ook de cd-collectie van de bib
blijft, via een omweg, bereikbaar. U kan die cd’s nog online opzoeken en
aanvragen.

GROENRAND VIERT VERJAARDAG VAN DE NATUUR

GroenRand herdacht onlangs de Europese Natura 2000-dag. “Op 21
mei 1992 werden de Europese habitatrichtlijn en het LIFE programma
goedgekeurd. Beiden hebben er sindsdien voor gezorgd dat Europese
topnatuur beter beschermd en ontwikkeld werd”, weet coördinator Dirk
Weyler. “Wij vieren deze dag om deze successen te tonen en de waarde
van het netwerk voor onze gezondheid, het klimaat en de economie.
Natura 2000 verbindt tal van grote en kleine natuurgebieden over heel
Europa. In GroenRand zijn dat onder meer de Kalmthoutse Heide, het

Klein en Groot Schietveld, het Vrieselhof, Zoerselbos, Vliegveld Malle en
’s Herenbos.”
Het Groot Schietveld dat onlangs voor een groot stuk afbrandde is ook
zo’n Natura 2000-gebied. Om de natuur te redden wordt het begraasd.
Sinds 17 mei vinden er opnieuw schietoefeningen plaats, eerst voor politie
en douane, weliswaar in besloten schietstanden.

BEATS MIXEN OP GROTE HOOGTE

Dj’s die de kneepjes van het vak leren op de academie van Schoten,
mogen geen hoogtevrees hebben. Als afsluiter van een geslaagd eerste
jaar, mochten de acht ‘leerlingen’ van docenten Jeroen Jacquemain en
Hester Bolle zowaar draaien bovenop het dak van de Braembibliotheek en
dat leverde mooie plaatjes op, ook in de andere betekenis van het woord.

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Minister Peeters maakt op korte
termijn twee schoolroutes in
Brecht veiliger
Op twee plaatsen in de gemeente gaat Vlaams mobiliteitsminister Lydia Peeters (Open
Vld) op korte termijn schoolroutes veiliger maken. Het gaat om de oversteekplaats
Venusstraat - Molenstraat in het centrum en de oversteek op de N115 op het kruispunt
met het Lochtenbergplein en Franciscanessenlaan in Sint-Job.

“Voor onze gemeente komen er twee in aanmerking. Zo is er in het centrum vlakbij de
Voor alle dak- en renovatiewerken
Sint-Michielsschool de oversteekplaats van de Venusstraat naar de Molenstraat. In
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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
onze 2 dochters van 6 en 4.
Taken: opvang kinderen + licht
huishoudelijk werk. Wijk den
Drijhoek. GSM 0472/806682 Z141
Te koop: 4 winterbanden op
stalen velg, mopar 2 maand
gebruikt,
formula
winter
21560R16 99H m+s, 5 boutgaten
in velg, ex Fiat 500X cross 400
euro tel 0477.25.92.67 M42
Te Huur : Spanje. Regio Murcia.
Dorp San Cayetano. Huis voor
4 personen, 2 slpkm, 2 badk.
Solarium. Groot zwembad +
kinderbad. 10 min rijden van
strand San Javier.. Info Van
Doninck : +32 468 210252 M43
Te
koop:
jongensfiets
9
à 12 jaar, als nieuw, 60
euro,
type
mountainbike
tel
03.383.21.07
M44
Gezocht: stalling vr camper, L8m
H3m15 B2m40, max 5 km centr
Schoten tel 0494.34.10.14 M45
Te
koop
gevraagd:
postzegelverzameling,
alles
welkom, contante betaling,
tel
03.542.09.96
Z140
Wij zoeken een lieve en
gemotiveerde Nanny (leeftijd
25 - 60) voor 2d/week voor

Gratis op te halen: grote kleerkast,
tel na 20u 03.658.26.29 M32
7 nieuwe postzegelboeken,
5
insteekfarden
+
vele
bladeren, alles voor 50 euro
tel
0476.78.94.00
M33
Gezocht: gepens. klusjesman
of bouwvakker voor ophogen
tuinmuur
in
Wijnegem,
tel
0495.533.100
M34

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

Gsm 0475 32 44 00
aankoopvanvoertuigen@skynet.be

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

T. 0474 71 53 97

WONINGEN, APPARTEMENTEN
MET OF ZONDER WERK, GRONDEN, ....

Snel verkopen, correcte prijs,
onmiddellijk voorschot,
geen makelaarskosten
&
geen eindeloze bezoeken?
Tel. 0475 84 14 31

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

WANDELINGEN
WANDELINGEN
WANDELZOEKTOCHT
T.E.M. 30 SEPT.
2 MAART
2014
TRAPPISTENTOCHT
tvv
de 1.000km
van Kom op tegen Kanker start en aankomst, dreef van31STE
het Vrieselhof
Oelegem,
Afstanden 6, 10
,12, 18,
20, 24,maarten1000km@hotmail.com
30, 40km, Sint-Antonius Zoersel
www.nvz. 0477 27 93 11
facebookpagina
Maarten
1.000km,
of 0497.37.84.41

2 MAART 2014
WANDELZOEKTOCHT

31STE
TRAPPISTENTOCHT
VAN
1 JUNI
TOT 30 SEPT

Afstanden
6, 10 ,12,Brasschaat
18, 20, 24,
30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11
Bethanie
en Driehoek,
tel 0476.45.20.43

WOLFSHEUVELTOCHT
VAN 3 JULI TOT 18 JULI
Startplaats
Kerk Sterbos, St. Godelievestraat 13, Wuustwezel, www.st-michielstappers.eu
CULTUUR
2 MAART 2014
31STE TRAPPISTENTOCHT
Afstanden
6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11
CULTUUR
2 MAART 2014
31STE TRAPPISTENTOCHT
TONEEL
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27ONLINE
93 11
Lokaal en coronaproef theater, “ONZE PA HEEFT EEN LIEF” en “ROMEO & JULIA, KWTG Wijnegem,
2 MAART 2014
31STE TRAPPISTENTOCHT
www.kwtg.be
Afstanden
6,
10
,12,
18,
20,
24,
30,
40km,
Sint-Antonius
Zoersel
www.nvz.
27 93 11
FIETSZOEKTOCHT 2021
T.E.M. 300477
SEPTEMBER
Brasschaat-Kapellen, organisatie vtbKultuur Brasschaat, www.vtbkultuur.be/brasschaat

2 MAART 2014
31STE TRAPPISTENTOCHT
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 50477
11
TROLLENVERTELLINGEN
TEM27993JULI
De Schorre, http://wijnegem.gezinsbond.be

2 MAART 2014
31STE TRAPPISTENTOCHT
KLEINKUNSTAVOND
10 JULI
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477
27 93 17U
11
Optreden Jan De Smet, Vordensteinstraat 47 - Schoten, 11 juli Komitee Schoten,
www.schoten.be/zomer
2 MAART 2014
31STE TRAPPISTENTOCHT
Afstanden
6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel8www.nvz.
11
KUNST
2960
AUG VAN0477
11 27
TOT9317U
Lochtenbergplein, St. Job-in-‘t-Goor

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

Afstanden
10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius
Zoersel
0477 27kamer
93 11 in
en 6,
kelderresten
Te huur
inwww.nvz.
Schoten,

een villa, aparte badkamer en
31STE TRAPPISTENTOCHT
wc,
gemeenschappelijk
geAfstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11
bruik van living en keuken, het
liefst voor
eenTRAPPISTENTOCHT
vrouw, 600 euro
2 MAART 2014
31STE
per maand;
0468.344.560
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius
Zoersel www.nvz.
0477 27 93 11 M3

Tel. 03 295 60 60 (tijdens kantooruren)

2 MAART 2014

2 MAART 2014

Gewezen 31STE
prof.TRAPPISTENTOCHT
dirigent Harmo-

Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius
www.nvz.
0477 27nog
93 11 200
nie – Zoersel
Fanfare
heeft

volledige31STE
partituren.
Interesse?
TRAPPISTENTOCHT
Prijs
o.t.k.
tel
03.645.33.43
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11 M4

2 MAART 2014

TUINWEELDE

Tuinhuisje
3m x2014
2m + vloer + onder hoge druk
Te huur 31STE
garagebox:
Laaglandlei
2 MAART
TRAPPISTENTOCHT
geïnpregneerd
inbegrepen
Afstanden 6,+ BTW
10 ,12,
18, 20,1025
24, 30,e40km, Sint-Antonius
www.nvz.
93 11
152 te Zoersel
Schoten.
HP:0477
7527EUR/mnd.

Vrij per direct. 0475.535.302 M5
Wordt ook op maat gemaakt,
garages, dierenhokken, tuinschermen,
GEZOCHT
eiken tonnen, enz.
Te koop: inboedel in garaMolensteeg 27, Putte-Stabroek.
ge tel 0474.37.30.40
M6
De baan van Kapellen, richting Putte dan
2hetMAART
31STE TRAPPISTENTOCHT
straatje2014
schuin over de sporthal.
Gezocht:
klusjesman
of27gepensioAfstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius
Zoersel
www.nvz. 0477
93 11
Tel. 03/665 09 32
neerde metser om onze hofmuur

Open: week + zat. van 9 tot 19u.
Gesloten
op woensdag, zondag
en feestdagen.
UW ACTIVITEITEN
HIER?
MAIL HET

te verhogen tel 03.500.90.85 M7

DOOR OP INFO@BODEVANSCHOTEN.BE

Brechtse smokkelaarster Helena
Kerstens leeft voor in
nieuwe straat op Koningsstoel
Ter hoogte van Koningsstoel in Sint-Lenaarts komt een nieuwe ontwikkeling. De nieuwe straat die
daar wordt aangelegd, zal de Helena Kerstenslaan heten. Dat heeft de gemeenteraad voorlopig
vastgesteld. Nu volgt nog een openbaar onderzoek.
“Er is bewust gekozen voor een vrouw, in navolging van de oproep van Sofie Lemaire (Radio 1) voor
‘Meer vrouw op straat’. Zij heeft ons wakker geschud om hiervoor aandacht te hebben”, stelt
cultuurschepen Frans Van Looveren. Welke vrouw het dan moest worden, daarvoor legde het
bestuur haar oor te luisteren bij onder meer de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Brecht.
Die stelde Helena Kerstens voor. “Wat deze vrouw bijzonder maakt is niet alleen haar rol als
moeder van zeventien (!) kinderen. Ze smokkelde tijdens de Eerste Wereldoorlog brieven tussen
het front en het thuisland en bracht oorlogsvluchtelingen tot aan de grens met het neutrale
Nederland”, licht Van Looveren al een tip van de sluier.
Voorzitter Ronny Mattheeussen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring is erg tevreden met
de beslissing: “Ik sta er voor de volle honderd procent achter, want Helena was een bijzondere
vrouw. Enkele jaren geleden hebben we nog een expo aan haar gewijd”.
Maar wie was deze vrouw? Helena Kerstens is geboren in Zundert, op 7 mei 1868, maar verhuisde
toen ze twee jaar was naar Sint-Lenaarts. “De aanleg van het kanaal en de oprichting van de
steenfabrieken bracht een enorme migratie van dagloners teweeg. Zo vond ook vader Kerstens
werk in de steenfabrieken en groeide Helena op onder de fabrieksschouwen van Sint-Lenaarts.
Ze woonden achtereenvolgens in de Pothoek, op de Westmallebaan en in de Bosstraat, al
naargelang waar haar vader werkte.” Op haar negentiende beviel ze in 1887 ongehuwd van haar
eerste kind. Op 9 mei 1888 trouwde ze met Joseph Frans Brees van het Laar in Brecht. Samen
zouden ze nog zestien kinderen krijgen. “Frans was metser en het gezin heeft het nooit breed
gehad. Op het Laar in het ouderlijk huis opende Helena een winkeltje. Ze verkocht er naaigerief,
breiwol, behangpapier en boeken, maar het bleef moeilijk. Daarna hield ze nog café en verkocht
ze van deur tot deur kleine huishoudmiddelen.” Jarenlang woonde het gezin in een klein huisje
op Papbos dat ze huurden van de toenmalige Commissie van Openbare Onderstand (nu OCMW).
Als de Eerste Wereldoorlog uitbrak, trokken drie zonen naar het front. Helena besliste daarop
om zich ook zelf in te zetten voor de goede zaak. “Al vanaf het moment dat de Duitsers de
Belgisch-Nederlandse grens afsloten, werd Helena onderdeel in een netwerk van clandestiene
grenspasseringen. Door haar Nederlandse afkomst had ze meestal wel één of andere reden om
toelating te krijgen de grens te passeren. Maandenlang smokkelde ze vooral brieven de grens
over en terug, ze volgde steeds te voet de route van Stapelheide naar Terbeek en over Popendonk

naar de grens. Ze hielp ook jongeren de grens over die via Nederland en Engeland achter het front
terecht kwamen als oorlogsvrijwilliger. Ook vluchtelingen voor de Duitsers probeerden zo het
neutrale Nederland te bereiken. Zo maakte ze zich tegen betaling verdienstelijk. Waarom ze deze
beslissing nam zal altijd een raadsel blijven. Was het uit overtuiging of uit financiële noodzaak ?”,
vraagt Mattheeussen zich af.
Op 19 maart 1915
werd Helena Kerstens
opgepakt door de
Duitsers en afgevoerd
naar de gevangenis
van Turnhout. Kort
nadien werd ze
veroordeeld
tot
negen
maanden
gevangenis en kwam
via Antwerpen en Aken
terecht in Anrath bij
Krefeld in de Duitse
deelstaat NoordrijnWestfalen in de ‘Königliche Gefängnis’. “Of Helena haar dagtaak volbracht binnen of buiten de
gevangenismuren is niet geweten. Wel is zeker dat ze na haar vrijlating nog een schim was van
zichzelf.

PEETERS MARC

ALGEMENE
DAKWERKEN

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

Nog tot half juli infomarkt over
RUP woonparken
Verzamelaar koopt munten en
bankbiljetten
Ook hele verzamelingen

0475/34.21.18

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

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

Ook de gemeente Schilde is gestart met de opmaak van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan
(RUP) ‘Woonparken’. Dat zal de bestemmingen en stedenbouwkundige voorschriften
vastleggen voor woonparkgebied, groene zones waar wonen toegelaten is. Het
gemeentebestuur organiseert nog tot en met donderdag 15 juli een publieke
raadpleging over het RUP. Tot die datum kan iedereen opmerkingen formuleren bij de
start- en procesnota. Die zijn te consulteren op het gemeentehuis bij dienst Omgeving,
maar mensen kunnen ook meer over het onderwerp leren op een infomarkt op het
plein voor het gemeentehuis, die nog tot en met donderdag 15 juli opgesteld staat.
“Schilde wordt gekenmerkt door haar vele woonparkgebieden”, zegt Marian Van
Alphen (Open VLD), schepen van Ruimtelijke Ordening. “Deze woonparkgebieden
hebben een grote ruimtelijke uitdaging. Hierover gaan we nadenken met de
betrokken gemeentes die eveneens
worden gekenmerkt door veel
woonparkgebied.” De afgelopen jaren
heeft Schilde samen met Brasschaat,
Brecht en Schoten en de provincie
Antwerpen een intergemeentelijke
visie op de woonparken opgemaakt.
De vier gemeentes hebben nu elk
het initiatief genomen om een RUP
‘Woonparken’ op te maken op basis
van deze gemeenschappelijke visie.
“De bedoeling is om een uniformiteit
na te streven, met veel aandacht voor
de groene verbindingen tussen deze
buurgemeentes. We willen uiteraard
gegarandeerd zien dat onze gemeentes
een groene long blijven vlakbij de stad.”

Gevraagd: Student voor werk
in de tuin in Brecht in de buurt
van domein De Merel. Opruimen
houtblokken, aanleg tuinpaadjes
met
klinkers,
heraanleggen
tuinpaadjes e.d. Ca. 14 dagen
werk in juli. Tel 0475.237.113 M18
Goedkoop vellen van bomen
en afvoeren, gratis offerte
0487.715.534 (particulier) M21

T +32 3 353 33 30

- ERVAREN
SCHILDERS
- ERVAREN SCHILDERS
-

chapeau schilders
www.chapeauschilders.be

Notarisassociatie
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
Zie onze beschikbare woningen op

www.notarisdeferm.be

Fonoplaten; ik koop lp’s & maxi
singles, disco, soul, rock, Jazz,
70-80-90, betaal beste prijs, tel
0475.76.81.88 (particulier) Z133
Te
koop:
friteuse
Superclain 1, 5 kg, stofzuiger Nilfisk, 2000w Action + parket
p.o.t.k. tel 0489.10.36.22 Z134
Te huur: Calpe, prachtig appart., 2/4 pers., zeedijk, gr.
zonnig terras, zeezicht, Tv Vl.,
Wifi, zandstrand, alle comfort,
foto’s tel 03.326.13.87
Z130
Te huur: Kalmthout landelijk
gelegen woning met tuin, terras en garage, 3 slpk, badk,
douche,
ligbad, berging,
cv gas, 1295 euro/pm info
na 18u 0478.37.78.02
Z131
Schilderen,
tuinwerk
tel
0466.46.42.99 (particulier) M19
Renoveren,
behangen,
schilderen,
klusjes
bel
0466.37.24.83 (particulier) M20
Te huur: studio’s mod gemeub, vrij, Schoten aan marktplein, 1ste en 2de 640 euro/
mnd tel 0495.21.40.41
M1
Gezocht: overdekte stalling voor
Camper tel 0472.90.76.85 M2

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

REPARATIE KLOKKEN
kan ook bij u thuis

0497 62 15 62
Alle klinkerwerken,
sierklinkers, kasseien,
tuinpaden, terrassen,
dolomiet enz ...
Gratis prijsofferte
Tel. 0475 38 55 69

Sint-Jobse studente maakt
pakkende oorlogsdocu over
zigeunervervolging
Voor haar bachelorproef Toegepaste Audiovisuele Communicatie aan
Thomas More Mechelen maakte Gillian Morreel (22) uit Brecht samen met
studiegenote Judith Laemont (23) uit Oudenaarde een documentaire over de
zigeunervervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog. In ‘Vergeten Verdriet’
getuigen kinderen van de slachtoffers en een overlevende van 91 jaar.
“Feiten over de zigeunervervolging zijn gemakkelijk terug te vinden,
maar de verhalen van deze vergeten slachtoffers zijn onder het stof
geraakt”, menen de studentes. “Er zit heel wat nog maar weinig getoond
archiefmateriaal in. Verder hebben we zelf het scenario geschreven, alles
gefilmd en gemonteerd, en de redactie verzorgd.”
Het is een pakkende documentaire geworden die al bij verschillende musea
in de smaak valt. “Er is inderdaad al interesse in Kazerne Dossin in Mechelen,
het museum van Westerbork in Nederland en het Nationaal Holocaust
Museum dat wordt gebouwd in Amsterdam. Daar zijn we heel erg blij mee,
want dit is ook de reden waarom we zo’n documentaire hebben gemaakt. We
wilden dit kunnen tonen aan het grote publiek. Het mocht geen vrijblijvend
thema zijn, maar een waarvan we kunnen bijleren”, benadrukken ze.
Nochtans was de zoektocht naar een geschikt onderwerp voor hun
bachelorproef geen evidente. “We hebben verschillende thema’s verkend.
Dit was ons originele plan, maar schoven we opzij als mogelijk onhaalbaar.
De idee om Romakinderen te volgen die opgroeien in een woonwagenpark
was een van de andere mogelijkheden. We bezochten daarvoor het
woonwagenpark in Hoboken. Daar geraakten we aan de praat met David
Taicon een Roma, wiens vader op negentienjarige leeftijd vanuit Kazerne
Dossin naar Auschwitz is gedeporteerd. Zo konden we ons originele idee
toch verder uitwerken”, vertelt Judith Laemont.
“In een Nederlandse krant
botsten we op een artikel
over Zanna Brassem-Weiss
(91), van Sinti-Manoesjen
afkomst die dertien jaar
was toen de oorlog uitbrak.
Via haar nicht Sabina, die
zich inzet voor de belangen
van woonwagenbewoners,
konden we contact leggen
met haar. Haar zoon Galit
Brassem-Weiss
vertelt
haar verhaal in onze
documentaire”, vult Gillian
Morreel aan.
De Jodenvervolging is
genoegzaam bekend, maar
wat velen niet weten is
dat de nazi’s zigeuners
zagen als asociaal en
crimineel. Hun onzuiver bloed vormde een gevaar voor het Arische ras en
ze werden vervolgd. Zo vertrok op 15 januari 1944 ‘transport Z’ vanuit de
Mechelse Dossinkazerne naar Auschwitz. Het transport telde 353 Roma en
Sinti. Later in mei volgde vanuit het Noord-Nederlandse kamp Westerbork
een soortgelijk transport met 245 Roma en Sinti. Slechts weinigen zijn
teruggekeerd. Naar schatting maakte de zigeunervervolging zo’n half
miljoen slachtoffers. Daarmee zijn ze de tweede grootste etnische groep die
werd vervolgd tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Om onze groei verder te bestendigen zijn wij voor
ons filiaal in Schoten op zoek naar een (m/v/x)

MAGAZIJNIER / BALIEMEDEWERKER
Spreekt dit takenpakket jou aan?

CPE, een bedrijf van Tectum Group, is een
groothandel in dak- en gevelmaterialen met
vestigingen in Genk, Melle, Herstal, Pelt, Schoten,
Bekkevoort, Kontich en Sint-Niklaas. In de Benelux
zijn wij distributeur van Firestone Rubbergard EPDM.
Daarnaast hebben wij een uitgebreid assortiment
met o.a. producten van Recticel, Soprema, Eternit,
Velux, Trespa, VM Zinc, Koramic, …

FILIAAL
SCHOTEN

2
TEAMGENOTEN

> 400
COLLEGA’S

• Je staat zowel in het magazijn als in de winkel.
• Als magazijnier sta je in voor een correcte
voorraadbeheer in het magazijn en zet je alle
bestellingen klaar (met de heftruck).
• Je helpt de klanten met laden en lossen en controleert
alle inkomende bestellingen op juistheid en kwaliteit.
• Bij drukke momenten spring je bij in de winkel en help je
de klanten verder met correcte ondersteuning.
• Op termijn word je expert in de producten van Firestone
en CPE.

En ben jij ...
• iemand met een hands-on mentaliteit?
• een ervaren magazijnier?
• ervaren met een ERP-software pakket en/of
Microsoft Office?
• sociaal en commercieel ingesteld?
Een attest voor hef-/reachtruck is
daarnaast zeker een meerwaarde.

Dan ben jij misschien wel de persoon die
wij zoeken! Dit mag je van ons verwachten:
• Een job in een aangename en ambitieuze
werksfeer met ruimte voor initiatief.
• Een marktconform loon aangevuld met extralegale
voordelen: maaltijdcheques, ecocheques,
hospitalisatieverzekering, groepsverzekering.
• 20 wettelijke vakantiedagen en 12 ADV dagen
conform het bouwverlof.

Ervaring in
magazijn en/of als
winkelbediende

CV
mailen

Min. 2 jaar
werkervaring

Diploma
attest hef-/reachtruck

Een gesprek met Een gesprek met
HR en regiofiliaalmanager
verantwoordelijke

Loonvoorstel

Iets voor jou? Nog vragen?
Contacteer onze Talent Coach Raf Jacobs: raf.jacobs@tectumgroup.be
Bekijk de volledige functieomschrijving via: https://www.cpe.be/nl/werken-bij-cpe

CPE_Vacature_magazijn_balie_190x125.indd 1

Gezocht

ZAALPERSONEEL
FLEXI of
STUDENTE
CV mailen naar
info@brasserie-ciconia.
be of 0475 62 31 04

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)

Je kan onze dagverse suggesties bekijken
via FB
en onze website: www.brasserie-ciconia.be

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 schilderwerken binnen
en
buiten
door
Poolse
mannen, tel 0496.08.41.68 of
0496.63.79.78 (particulier) Z104
Gezocht
werk:
tuinen
schilderwerk en ook klusjes tel
0488.591.112 (particulier) Z117
Ik zoek een baan: huis
schoonmaken,
strijken,
tuinhulp,
keukenhulp,
bel me op het nummer
0465.74.05.91 (particulier) Z118
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
Interieurarchitect
ontwerpt
maatwerk
en
voert
uit,
ook kl verbouwing 0489
890 404 (particulier)
M16
Zéér nette Nl. talige dame met
ervaring, zoekt poetswerk in de

regio, Zoersel, Schilde,
17/06/21 Halle,
12:10
St.Job. GSM 0468.205.963 M17
Goedkoop
leegruimen
van
uw
tuin,
planten,
hagen
enz
gratis
offerte
0487.715.534 (particulier) M25
Goedkoop
afbreken
van
uw
tuinhuis,
garage
en
afvoeren
gratis
offerte
0487.715.534 (particulier) M26

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

Dovy Keukens is een vooruitstrevende KMO, die reeds 40 jaar
gespecialiseerd is in de productie van maatkeukens. Dovy heeft zowel
de verkoop als de volledige productie in eigen beheer. Er werd over gans
Vlaanderen en Wallonië een eigen netwerk uitgebouwd van 33 toonzalen.
Door de aanhoudende groei zijn wij op zoek naar:

KEUKENPLAATSERS

IN DIENSTVERBAND / OP ZELFSTANDIGE BASIS
OMSCHRIJVING:

✔ Keukens worden door ons

✔ Installeren en aansluiten

PROFIEL:

✔ Plaatsen van kasten

van apparaten

✔ Plaatsen van granieten

werkbladen

bij de klant geleverd

Je bent een professional in
het plaatsen en monteren
van keukenmeubelen.

HORECA EN BEDRIJFSKEUKENS
Zoekt

MAGAZIJNIER / CHAUFFEUR
• In het bezit van geldig rijbewijs B (C is een pluspunt)
• Handig zijn
• Flexibel werken
• Team player
Taak :
• Verwerken van inkomende leveringen, leveringen bij onze klanten,
inpakken voor verzending
Wij bieden :
• Eerlijke verloning
• Extra legale voordelen

ONDERHOUDSTECHNIEKER / INSTALLATEUR

Interesse?

Contacteer ons op jobs@dovy.be

www.dovy.be

VANAL NV

BEN JI J
UIT HET JUISTE
HOUT GESNEDEN?

Bekijk de video van deze job
op www.dovy.be/jobs

GEVRAAGD

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

Inlichtingen: 0473 67 72 64

• Goede kennis elektriciteit
• Goed Technisch inzicht
• Reeds ervaring in de sector is een pluspunt
• Opleidingen voorzien, zowel intern als bij onze leveranciers
• Team player
Taak :
• Leveren, plaatsen en onderhouden van de diverse toestellen die wij aan
onze klanten verkopen
Wij bieden :
• Eerlijke verloning
• Extra legale voordelen
Reactie op advertentie via info@vanal.be

Zagerijstraat 3 - 2960 Sint-Job-in-’t-Goor
Tel. 03 663 57 67

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

1 KELNER/DIENSTER
1 BARMAN
Zich aanmelden na tel. afspraak met Dhr peter Van Esbroeck
Tel. 03 636 10 59 of 0494 588 186 (na 10.00u)

aan betaalbare prijzen, tel
0484.981.159 (particulier) Z95
In- en verkoop tweedehands
mobiliteit
scooters
tel
0495.53.26.89 (particulier) Z86
Renoveren
van
verlichting:
opnieuw
bekabelen
van
luchters en staande lampen,
vervangen
stekkers
en
schakelaars,
installatie
snoerdimmer
enz…
gsm
0475.79.65.12 (particulier) Z94
Alle
elektriciteit,

schilderwerken,
kleine
klusjes

Problemen met Frans of Engels
in het middelbaar of hoger
onderwijs? Leerstof opfrissen?
Bekwame leraar helpt, ook
advies dyslectische leerlingen
gsm 0475.79.65.12
Z96
Opruimen
inboedels
met
gratis taxatie en service voor
uw
waardevolle
spullen,
van kelder tot zolder en van
garage tot tuinhuis, voor
een gratis offerte bellen op
0474.325.213 (particulier) Z97

ASI-Alpaco, producent van wandsystemen en andere massief laminaat producten, geves�gd te Schoten is voor de verdere
groei van het bedrijf op zoek naar:
CNC / “all round” operator, voor de produc�e van massief laminaat producten
ASI-Alpaco,
vanwandsystemen
wandsystemen
en andere
massief
laminaat
producten,
Schoten
is voor de
ASI-Alpaco, producent
producent van
en andere
massief
laminaat
producten,
geves�gdgevestigd
te Schoten te
is voor
de verdere
· groei van
CNC
ervaring
of
diploma
(pas
afgestudeerden
komen
ook
in
aanmerking)
verdere
groei
van
het
bedrijf
op
zoek
naar:
het bedrijf op zoek naar:
·
Flexibel / Hands on / Team player
CNC
“all
round”
operator,
voor de productie
massief
laminaat producten
CNC // “all
round”
operator,
voor de produc�e
van massiefvan
laminaat
producten
·
CNC
ervaring
of
diploma
(pas
afgestudeerden
komen
ook
aanmerking)
Monteurs, voor het plaatsen van wandsystemen en afwerking op diverse in
projecten
in België
·
CNC ervaring
of diploma
(pasplayer
afgestudeerden komen ook in aanmerking)
· Flexibel
/ Hands
on / Team
·
Ervaring in montage van schrijnwerk, wanden of dergelijke
·
Flexibel / Hands on / Team player
·
Rijbewijs
/ Communica�ef
Flexibel
Monteurs,
voorB het
plaatsen van /wandsystemen
en afwerking op diverse projecten in België
· Ervaring
montage
van
schrijnwerk,en
wanden
of dergelijke
Monteurs,
voor hetinplaatsen
van
wandsystemen
afwerking
op diverse projecten in België
Je komt terecht
in eenBdynamisch
en groeiend
bedrijf met een familiale werksfeer waar ini�a�ef en inzet beloond wordt, waar
·
Rijbewijs
/
Communicatief
/
Flexibel
·
Ervaring in montage van schrijnwerk, wanden of dergelijke
je mee bouwt aan mooie projecten. Verloning is steeds bespreekbaar naar kennis en ervaring.
·
Rijbewijs
B /dynamisch
Communica�ef
/ Flexibel bedrijf met een familiale werksfeer waar initiatief en inzet beloond wordt,
Je komt
terecht
in een
en groeiend
waar je mee bouwt aan mooie projecten. Verloning is steeds bespreekbaar naar kennis en ervaring.
Je komt terecht
in eenvoor
dynamisch
en groeiend
bedrijf met eenen
familiale
werksfeer
waarprojecten
ini�a�ef en
Zelfstandige
monteurs,
het plaatsen
van wandsystemen
afwering
op diverse
in inzet
Belgiëbeloond wordt, waar
monteurs,
voorVerloning
het plaatsen
vanbespreekbaar
wandsystemen
afwering
op diverse projecten in België
je mee bouwt
aan
projecten.
is steeds
naar en
kennis
en ervaring.
·Zelfstandige
Ervaring
inmooie
montage
· Ervaring in montage
·
Beschikt over een bestel/vrachtwagen
· Beschikt
over voor
een het
bestel/vrachtwagen
Zelfstandige
monteurs,
plaatsen van wandsystemen en afwering op diverse projecten in België
·
Communica�ef
/ Betrouwbare
partner
/ Flexibel
·
Communicatief
/
Betrouwbare
partner
/ Flexibel
·
Ervaring in montage
Meer
info
over
onze
producten
endiensten,
diensten, ga
Meer
over
onze
producten
en
ganaar
naarh�ps://asigroup-europe.com/
https://asigroup-europe.com/
· info
Beschikt
over
een bestel/vrachtwagen
Stuur
uw
CV
en
motivatiebrief
aan:
Abastiaens@asi-alpco.com
of naar
·
Communica�ef
/ Betrouwbare
partner / Flexibel
Stuur
uw CV
en mo�va�ebrief
aan: Abas�aens@asi-alpco.com
of naar ASI Alpaco, Wijtschotbaan 3 B1, 2900 Schoten
ASI Alpaco, Wijtschotbaan 3 B1, 2900 Schoten
Meer info over onze producten en diensten, ga naar h�ps://asigroup-europe.com/
Stuur uw CV en mo�va�ebrief aan: Abas�aens@asi-alpco.com of naar ASI Alpaco, Wijtschotbaan 3 B1, 2900 Schoten

SOMTRANS
NV
SOMTRANS
NV

Gevraagd

VAST IN DIENST
DEELTIJDS
VOLTIJDS
FLEXIJOB
ERVAREN STUDENT

POETSER m/v

Albertkanaalbaan
9
Albertkanaalbaan
9
2110 Wijnegem
2110(België)
Wijnegem (België)
Tel: 0032(0)Tel:
3-355.16.88
0032(0) 3-355.16.88
Fax: 0032(0).3-355.16.99
Fax: 0032(0).3-355.16.99
Email: admin@somtrans.be
Email: admin@somtrans.be

ERVAREN MANAGEMENT ASSISTANT
Ervaren management assistant

Kom werken bij een rederij met toekomst, ook voor jou!

werken bij een
met portie
toekomst,
ook voor En
jou!
Ben jij eenKom
manusje-van-alles
met rederij
een gezonde
organisatieskills?
kijk jij uit naar een nieuwe administratieve uitdaging? Dan zijn wij naar jou
Ben jij een manusje-van-alles met een gezonde portie organisatieskills? En kijk jij uit naa
zoek! administratieve uitdaging? Dan zijn wij naar jou op zoek!
eenop
nieuwe

Wie zijn wij

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

WieSomtrans
zijn wij N.V. werd opgericht in 1975 en is uitgegroeid tot een rederij met 38
eigen tankschepen.
Onze medewerkers,
opuitgegroeid
kantoor en tot
aaneen
boord
vanmet
onze
Somtrans
N.V. werd opgericht
in 1975 en is
rederij
38 eigen
schepen, zijnOnze
steeds
gemotiveerde
met een
de zijn
tankschepen.
medewerkers,
op beroepsmensen
kantoor en aan boord
vanhart
onzevoor
schepen,
steeds
gemotiveerde
beroepsmensen met een hart voor de scheepvaart en onze firma
scheepvaart
en onze firma.

ZAAL/BARPERSONEEL m/v

Jouw
verantwoordelijkheden
Jouw
verantwoordelijkheden
Je zal instaan voor het optimaal functioneren van het secretariaat. Je staat zeer nauw i
Je zal instaan voor het optimaal functioneren van het secretariaat. Je staat zeer
contact met de directie en ondersteunt hen op administratief vlak. Kort samengevat, je
nauw
in contact met
directie
ondersteunt
hen op administratief vlak. Kort
kan
je verwachten
aandeeen
zeer en
uitgebreid
takenpakket.

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

samengevat, je kan je verwachten aan een zeer uitgebreid takenpakket.

Profiel
Profiel
Wat
perfecteManagement
ManagementAssistant?
Assistant?
Watmaakt
maaktvan
vanjou
jou de
de perfecte
•Je hebt
een bachelorsdiploma
op zakop
of zak
kan al
administratieve
Je hebt
een bachelorsdiploma
of stabiele
kan al stabiele
administratieve
werkervaring
voorleggen
werkervaring
voorleggen
Je bent
een talenknobbel
vlot
kan communiceren
zowel
het Nederlands,
•Je bent
een talenknobbel
die vlotdiekan
communiceren
in zowelinhet
Nederlands,
Engels
als Frans
een pluspunt!)
Engels
als Frans
( Duits( isDuits
een is
pluspunt!)
Je springt vlot overweg met het MS Office pakket
•Je springt
vlot overweg met het MS Office pakket
 Je weet als geen ander te multitasken en jouw aandacht, alsook prioriteit te
• Je weet
als geen
te multitasken
en jouw aandacht, alsook prioriteit te
verdelen
overander
verschillende
taken
overaltijd
verschillende
verdelen
Je weet
de kalmtetaken
te bewaren bij stressmomenten
• Je weet altijd de kalmte te bewaren bij stressmomenten

Ons aanbod
Groeiend
familiebedrijf met aangename sfeer.
Ons aanbod
Mooie
en gezellige
kantoren.
Groeiend
familiebedrijf
met aangename sfeer. Mooie en gezellige kantoren.
Afwisselende
Afwisselendejob.
job.
Correcte verloning met extra-legale voordelen

Correcte verloning met extra-legale voordelen

Ben jij diegene die wij zoeken, stuur je motivatiebrief samen met C.V. naar:
Ben jij diegene die wij zoeken, stuur
samen
met355
C.V.
Saskia.van.elsacker@somtrans.be
(HR) je
of motivatiebrief
bel 0472 56 20
04 / 03
16naar:
80

Saskia.van.elsacker@somtrans.be (HR) of bel 0472 56 20 04 / 03 355 16 80

Bezoek onze website voor meer informatie www.somtrans.be

Bezoek onze website voor meer informatie www.somtrans.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

Alle schilderwerken: binnen
en
buiten,
vakmanschap,
renovatiewerk,
behangen,
gyproc, tegels, pleisterwerk,
vloeren, badkamer, sanitair tel
0488.25.06.82 (particulier) Z35
Ik zoek werk als schilder, kl
reparaties, tuinwerk, prijs 14
euro/u, ik spreek Frans tel
0485.17.42.94 (particulier) Z69

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

VERANDA DAGEN
za. 21 & zo. 22 oktober
VERANDA
DAGEN

Wegens onze continue expansie zoeken wij voor

Laat u inspireren tijdens onze
PLAATSERS
onmiddellijke indiensttreding:
PLAATSERS VERANDA’S

• Je plaatst ramen, deuren of veranders in zowel PVC als aluminium
op onze particuliere werven.
PLAATSERS
•Functieomschrijving
Je hebt bij voorkeur ervaring als plaatser van buitenschrijnwerk.
Jekan
plaatst
veranda’s
op onze
particuliere
werven. starters
telkens van 10u
- 17u
••• Je
zelfstandig
werken
zijn gemotiveerde
ook
welkom.
Je plaatst
ramen, deuren
ofechter
veranders
in zowel PVC als
aluminium
Speciale voorwaarden
• Je
klantvriendelijk
opbent
onzeeen
particuliere
werven.persoon en houdt van proper en
werk. ervaring als plaatser van buitenschrijnwerk.
• nauwkeurig
Je hebt bij voorkeur
Profiel
telkens van 10u
- 17u
•• Je
professioneel
en communiceert
vlot.
Jewerkt
kan zelfstandig
werken
echter zijn gemotiveerde
starters
ook
welkom.
Speciale voo
•• Je
bij voorkeur
ervaringpersoon
als plaatser
van buitenschrijnwerk.
Je hebt
bent een
klantvriendelijk
en houdt
van proper
enrwaarden
• Je
kan zelfstandig
nauwkeurig
werk. werken echter zijn gemotiveerde starters ook welkom
• Je hebt
goede kennis
van de Nederlandse
werkteen
professioneel
en communiceert
vlot. taal
Jestelt
bentraamstaten
een klantvriendelijk
persoon enop
houdt
van proper en
•• Je
en detailtekeningen
uit architectuurplannen
en
nauwkeurig
onze
offerte. werk.MEDEWERKER RAAMAFDELING
TECHNISCH
Jebestelt
werkt professioneel
en communiceert
vlot
•• Je
de nodige materialen
voor de uitvoering
van het project.
•• Binnen
functieen
werk
je in teamverband
met
ervaren collega’s. en
Je steltdeze
raamstaten
detailtekeningen
op uit
architectuurplannen
• Je
rapporteert
onze
offerte. aan het diensthoofd of zijn assistent.
Aanbod
• Je bestelt de nodige materialen voor de uitvoering van het project.
• Wij bieden je een aantrekkelijk salarispakket en
• Binnen deze functie werk je in teamverband met ervaren collega’s.
Aanbod
doorgroeimogelijkheden.
Je rapporteertvast
aancontract
het diensthoofd
of zijn
assistent.
•• Onmiddellijk
binnen een
stabiel
bouwbedrijf!
•
Je komt terecht
in een
bloeiend
bedrijf
op mensenmaat
• Aantrekkelijk
loon
aangevuld
met
extralegale
voordelen.waar de
werknemer en een positieve groepssfeer centraal staat
Aanbod
•• Je
word ingeschreven
volgens
het een
regime
vanbouwbedrijf!
de bouw Nieuwbouw & renovatie - 10 jaar waarborg
Onmiddellijk
vast contract
binnen
stabiel
constructie en plaatsing
Graag ontvangen wij uw CV en sollicitatiebriefKwaliteitsgarantie,
op
Maatwerk alle veranda’s zowel modern als klassiek
• Aantrekkelijk loon aangevuld met extralegale voordelen.
m.vochten@bruvo.be of u kan ons steeds contacteren
03/666.57.86
Van A totop
Z geregeld:
ontwerp, fundering tot bezetting en verwarming
voor verdere vragen of aanbiedingen. Nieuwbouw & renovatie - 10 jaar waarborg
constructie en plaatsing
Graag ontvangen wij uw CV en sollicitatiebriefKwaliteitsgarantie,
op
Maatwerk alle veranda’s zowel modern als klassiek
RAMEN
DEUREN
VERANDA’S
m.vochten@bruvo.be
of u •kan
ons &
steeds
contacteren
03/666.57.86
Van A totop
Z geregeld:
ontwerp, fundering tot bezetting en verwarming
in ALUMINIUM
voor verdere
vragen &ofPVC
aanbiedingen.

za. 21 & zo. 22 oktober

VANAL NV

TECHNISCH MEDEWERKER RAAMAFDELING

RAMEN • DEUREN & VERANDA’S
in ALUMINIUM & PVC

HORECA EN BEDRIJFSKEUKENS

Brasschaatsteenweg 292 • 2920 Kalmthout • T 03-666 57 86 • E info@bruvo.be • www.bruvo.be

Levering
van
kleine
hoeveelheden
graszoden
1-60m2,
tel
0492.54.30.07
(particulier)
Z128

Zoekt

Brasschaatsteenweg 292 • 2920 Kalmthout • T 03-666 57 86 • E info@bruvo.be • www.bruvo.be
17W42_BRUVO_AANKOND_1_1.indd 1

17W42_BRUVO_AANKOND_1_1.indd 1

Gratis
leeghalen
van
inboedels,
bel
vrijblijvend
tel
0478.53.67.19
Z124
Levering
van
kleine
hoeveelheden (zakken of los
0.9-1m3) wit zand, rivierzand,
breekzand en cement tel
0492.54.30.07 (particulier) Z125
Afhaling
van
kleine
hoeveelheden afval, plastiek,
hout, papier enz.. gratis offerte tel
0492.54.30.07 (particulier) Z127
Vrouw zoekt werk: poetsen en
strijken tel 0485.13.48.22 Z129
Gezocht
werk:
afbraak,
bezetten, schilderen, betegelen,
dakwerken, tel 0483.72.05.62
(particulier)
Z130

Levering
van
kleine
hoeveelheden (0.5 - 1- 2m3)
champignonmest, turf, compost
enz..
tel
0492.54.30.07
(particulier)
Z126
Tuinwerken, schilderwerken, tel
0487.56.66.52 (particulier) Z132

@verteren
doet
renderen!

8/10/17 17:18

8/10/17 17:18

COMMERCIEEL ADMINISTRATIEF
BEDIENDE

• Taalvaardig
• PC vaardig :
- MS office toepassingen
- Social Media
- Feeling met keuken/koken
- Horeca ervaring is een pluspunt
• Team player
Taak :
• Op korte termijn zal u instaan voor de uitbouw en opvolging van onze
webshop
Wij bieden :
• Voltijds contract
• Eerlijke verloning
• Extra legale voordelen
Reactie op advertentie via info@vanal.be

Zagerijstraat 3 - 2960 Sint-Job-in-’t-Goor
Tel. 03 663 57 67

Delhaize Merksem
en/of Schoten
van 5u45 tot 8u
van maandag t.e.m.
zaterdag.
R&S Vincents BV
vragen naar Sylvia
telefonisch
0479 26 76 08

RESTAURANT
RESTAURANT
RESTAURANT
RESTAURANT
TAVERNE
TAVERNE
TAVERNE
TAVERNE

Gezocht
Nederlandssprekende
DAME voor POETSEN

Meer en meer klanten vinden de weg naar ons super gezellig
gezinsrestaurant Gasthof Vijverhof.
Daar zijn we heel blij mee ! Daarom zijn we op zoek naar
medewerkers om ons team te versterken.

Wij zoeken:

• EEN (HULP)KOK om zo snel mogelijk op te
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

starten

Alle schilderwerken binnen
en
buiten
door
Poolse
mannen, tel 0496.08.41.68 of
0496.63.79.78 (particulier) Z104

• Een KEUKENMEDEWERKER met ambitie.

Gezocht
werk:
tuinen
schilderwerk en ook klusjes tel
0488.591.112 (particulier) Z117
Ik zoek een baan: huis
schoonmaken,
strijken,
tuinhulp,
keukenhulp,
bel me op het nummer
0465.74.05.91 (particulier) Z118
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

ELKE ZONDAG

BRUNCH
BRUNCH
• EEN CHEF(KOK) om onze huidige chef-kok
ELKE ZONDAG

die met pensioen gaat te vervangen.
bespreken.

ELKE ZONDAG

Opstart is te
BRUNCH
ELKE ZONDAG

BRUNCH

• STUDENTEN met pit.
• FLEXIJOBBERS die wat willen bijverdienen.
Gasthof Vijverhof legt zijn medewerkers in de watten. We zoeken
samen naar een mooie balans tussen werk en privé. Naast de hartelijke
sfeer zijn er ook voordelen gekoppeld aan de job. Solliciteren kan via:
info@gasthofvijverhof.be
Voor
meerHET
informatie
kan je terecht bij: Bert
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Gezocht
WINKELBEDIENDE voor slagerij

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

Gemeenten en VDAB willen via
sociale economie meer jongeren
aan de slag te krijgen

VAKANTIE
EDITIE

De gemeenten Brasschaat, Kapellen, Wuustwezel, Schoten, Stabroek
en Malle gaan een samenwerking aan met het Sociaal Economisch
Labo Selab en VDAB om te streven naar een werkzaamheidsgraad
van 80 procent. De samenwerking richt zich vooral op de jongeren
waarvan er in die regio 517 werkzoekenden zijn.

27 JULI

Volgens provinciaal directeur van VDAB Antwerpen Björn Cuyt heeft bijna
twee op drie van de werkzoekende jongeren geen diploma middelbaar
onderwijs.

19 JULI

“Maar ongeveer een derde van deze jongeren is langer dan een jaar
werkzoekend en dat is toch wel zorgwekkend. Het wordt nog maar eens
duidelijk dat een opleiding een zeer belangrijke troef is in het zoeken naar
een job”, zegt Björn Cuyt.
“We moeten ernaar streven dat jongeren onder de 25 jaar niet langer dan
twee jaar werkzoekend blijven. Als we de vacatures in deze regio bekijken,
dan zien we dat er vooral gezocht wordt naar een job in de schoonmaak bij
particulieren. Verder worden er ook veel verkopers van voedingsmiddelen
gevraagd, maar dat heeft te maken met de vestiging van Jumbo in deze
regio”, gaat Björn verder.
“Wie een opleiding met werkzekerheid wil volgen, kiest best voor onderwijs
en verpleegkunde. Het totale percentage werkzoekenden in de zes
gemeenten ligt op 4,7 procent. Dat is lager dan het Vlaamse gemiddelde en
dat van de provincie Antwerpen”, voegt Björn er nog aan toe.
De partners hebben samen actiedomeinen en acties vastgelegd waarmee
ze drie ambities nastreven: Meer inwoners aan het werk. Veerkrachtige
ondernemingen in een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Sterkere
loopbanen binnen een stimulerend leerklimaat.

Caravan te koop gevraagd.
Liefst in goede staat,
mag oud 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
Te huur: Nieuwpoort Bad studio, alle comfort, gr zonnig
terras, garage, 45 euro/dag,
all-in tel 0498.800.348 Z220

Tel. 0495 52 95 27

“We willen ons partnerschap gebruiken om jongeren extra te versterken
en te begeleiden richting de arbeidsmarkt”, vertelt Véronique d’Exelle,
schepen voor N-VA in Schoten. “Een concreet voorbeeld is het MOEF! project
een partnerschap tussen Selab, Emino vzw, Arktos vzw, CAW en Vagga voor
jongeren tussen de 18 en 30 jaar die nog een extra duwtje in de rug kunnen
gebruiken richting de arbeidsmarkt.”
De samenwerkingsovereenkomst tussen VDAB en de lokale besturen uit de
regio Selab loopt tot 31 december 2025.
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 GOLF
 BADKOSTUUM
 HITTE
 BADMINTON
 KLEEDHOKJE
 BOOT
 KUSTSTROOK
 BRUIN
 KUSTVAARDER
 COLA
 LUNCHPAKKET
 DE PANNE
 NIEUWJAARSDUIK
 DUINPAN
 FRIGOBOXTOERIST  NOORDZEE
 OOSTENDE
 FRISBEE
 RECHTDOORZEE
 GARNALEN
 RECLAMEVLIEGTUIGJE
 GEBAKKEN VIS

 REDDINGSBRIGADE
 SCHEERMESJES
 SCHEPJE
 SNORKEL
 STRANDGENOEGENS
 STRANDJUTTER
 STRANDMEESTER
 STRANDPAVILJOEN
 STRANDPOLITIE

 STRANDZEILEN
 THERMOSFLES
 VISSERS
 ZANDKORRELS
 ZOMERVAKANTIE

PUZZELS
VAN BIJ ONS

De
overgebleven
letters vormen
een gezegde.
De
overgebleven
letters
vormen een gezegde.
Oplossing:
Oplossing:
Naam:
Naam:
Adres:
Adres:
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PUZZELS
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VAN BIJ ONS

N MOOIE
DOE
MEEMEE
EN PRIJZEN!
WINEN
TAL WIN
VAN MOOIE
PRIJZEN!
DOE
TAL
VAN MOOIE

oor op wedstrijd@bodevanschoten.be
met vermelding
Mail
de gevonden
oplossing samen
met je adresgegevens
op je
wedstrijd@bodevanschoten.be
met vermelding
Mail
de gevonden
oplossing
samen door
met
adresgegevens
door
op wedstrijd@bo
00 Schoten
en of
maak
kans
op
een
leuke
prijs.
‘VAKANTIEPUZZEL’
per post naar
De
Bode,
Villerslei
50, 2900
Schoten
en
maak kans op 50,
een leuke
prijs. Schoten en maa
‘VAKANTIEPUZZEL’
of
per
post
naar
De
Bode,
Villerslei
2900

el i.s.m.

Vakantiepuzzel i.s.m.

Vakantiepuzzel i.s.m.

MAISON D’AMOUR Sensuele nieuwe
dames vervullen uw stoutste dromen!!! Naast autokeuring St Job Afrit
4,Jos Nuytsdreef 5 Brecht
www.maison-damour.be
Tel 0498 85 96 81
FEMKE lief gewillig blondje
ontvangt te Brasschaat van
10h tot 18h, 7 op 7
Slank gebouwd met grote boezem
wil je eens genieten bel mij op
0493 08 91 60 geen SMS aub

ZIN IN EEN
HEERLIJKE
MASSAGE
BEL MIJ VOOR
MEER INFO

0474 565 237

PRIVATE-GIRLS

12 dames verwennen u van ma-vrij 9u t/m 22u. zat 10u t/m 18u.
www.private-girls.be • AUTOLEI 146 - WOMMELGEM

03 293 08 68 - 0479 38 87 82
RIJBEGELEIDING KRÜGER

www.candlelightbar.be
Meisjes gevraagd

dagen en uren o.v.t.k. , ZEER GOEDE VERDIENSTE

Wezelsebaan 256 - 2900 Schoten
0484 02 64 31

TIJDELIJKE NIEUWE OPENINGSUREN:
MAANDAG T/M ZATERDAG VAN 18.00U TOT 23.30U

EPC ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT
Snelle service

EPC Irene

tel. 0496 556 182
WespBusters

Wesp
Busters

Professionele verdelging
van wespennesten

0471/97.30.71

info@wespbusters.be

www.wespbusters.be

Professionele verdelging
van wespennesten

0471/97.30.71

info@wespbusters.be
www.wespbusters.be

Goedkoop vellen van bomen
en afvoeren, gratis offerte
0487.715.534 (particulier) M21
Te koop: 2 kleine aanhangwagens 1.60L op 105B, goede staat,
een open en een gesloten, 130
euro/st tel 0486.24.57.84 M28
Goedkoop
verwijderen
en
afvoeren
van
coniferen en hagen, gratis offerte
0487.715.534 (particulier) M22
Gezocht SOLEX brommertje dat
rijdt op benzine. Mag werk aan
zijn Bel 03 484 53 79 Z134
Rommelmarkt: ik zoek gratis
spullen
voor
rommelmarkt, ik kom alles gratis halen, tel 0485.300.437
Z135

Gemotiveerde ervaren ex-instructeur coacht u
positief en voordelig.
Focus op defensieve en zelfstandige rijstijl.
2 u. volledige rondrit examenparcours slechts e89
Examenbegeiding aan e89

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

L

Brecht – Stratenloop wordt
natuurloop door De Merel
Wie zijn benen al had ingesmeerd voor een stevige strijd op vrijdag 25 juni, was er
aan voor de moeite. De Brechtse Stratenloop kon immers opnieuw niet doorgaan
door corona. Maar in de plaats daarvan is er wel een natuurloop. Die kan je tot 11 juli
afleggen zo vaak je wilt.
‘Op 25 juni 2021 willen we een knaller van een stratenloop op Brecht loslaten!!’ staat
het ambitieus op de gemeentesite. De realiteit is echter anders. Maar dat was buiten
Jef Van Dijck gerekend, de motor achter de jaarlijkse stratenloop. “Twee jaar na
elkaar geen Brechtse Stratenloop organiseren, is nefast voor de naamsbekendheid.
Jarenlang was het bij lopers een vaste wedstrijd op hun agenda, dat willen we niet
verliezen”, legt hij uit.
Daarom stoomde hij samen met de sportdienst een alternatief klaar en kan er toch
gelopen worden. “Op natuurdomein De Merel hebben we een natuurloop van vijf
kilometer uitgestippeld. Wie tien kilometer wil lopen, kan het parcours tweemaal
afleggen. Het gaat voor 80% over onverharde wegen. De omloop start op de parking in
de Schippersdreef en je kan die al wandelend, joggend of lopend afleggen.” Ook voor
de traditionele prijsuitreiking is een oplossing bedacht. “Wie wil kan zijn deelname zelf
registreren via een horloge, Run Keeper, Strava en andere systemen en doormailen
naar de sportdienst. Je kan deelnemen zo vaak je wilt en de resultaten doorsturen
tot en met 15 juli. Er wordt ook een klassement opgemaakt. Uit alle inzendingen
worden dan vijftien winnaars geloot. Zij krijgen een sportpakket. De winnaars worden
persoonlijk verwittigd.” Deelnemen aan de Brechtse Stratenloop kan van vrijdag 25
juni tot en met 11 juli. sportdienst@brecht.be.

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
03/650.52.53
SCHILDE/‘S-GRAVENWEZEL/
WIJNEGEM/OELEGEM 0900 100 05*
MALLE/ZOERSEL 0900 10 512 *
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

Aangepaste behandeling voor
diabetes- en reumapatiënten

Handelend voor

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

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

Wachtdienst
dierenartsen

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

Marleen Struyf (CD&V) pleit voor
structurele aanpak armoede
Schilde wordt zelden geassocieerd met armoede. Met slechts 116
leefloners scoort de gemeente ook niet hoog in de officiële statistieken.
“Maar je zou versteld staan van de ellende die zich achter de gevel van
sommige grote villa’s afspeelt”, nuanceert CD&V-politica en expert
Marleen Struyf (CD&V) het beeld van het ‘rijkenreservaat’.
Marleen Struyf werkt al 35 jaar als diensthoofd sociale zaken bij het
OCMW van Borsbeek. “Borsbeek is een heel ander type van gemeente. De
inkomensverschillen zijn niet groot. In Schilde zie je wel een groot contrast
tussen rijk en arm. Je zou haast kunnen stellen dat de middenklasse hier
ondervertegenwoordigd is”, weet het gemeenteraadslid, dat het sociale
thema vaak bespeelt tijdens haar tussenkomst als oppositieraadslid.
“Typisch voor Schilde zijn aan lager wal geraakte ondernemers. Niet iedereen
is even succesvol. Sommigen houden er een flamboyante levensstijl op na,
maar kunnen niet terugschakelen naar meer soberheid wanneer het hen
minder voor de wind gaat en komen zo in de problemen en moeten bij het
OCMW aankloppen. En er is natuurlijk ook Schilde Strand. De voormalige
weekendzone is een bijzondere enclave in het welvarende Schilde.”

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

voor Antwerpen en omgeving
gedurende weekend & feestdagen

Tel.: 03 233 56 51
Vrijdagavond tot maandagmorgen
www.wachtdienst-dierenarts.be
Volledige voetverzorging
Aangepaste behandeling diabetes
Ingegroeide nagels
Eeltverwijdering
Nagelcorrecties

voeten &
tenen

Medische voetverzorging bij u thuis
(alleen op afspraak)

Ost Dirk
Tel. 0495 48 36 75

Struyf vindt dat het de N-VAOpen Vld-meerderheid te weinig
inzet op armoedebestrijding.
“Men blijf te vaak hangen in
wat ik caritatieve initiatieven
noem. Bijna op z’n Engels. Men
deelt voedselpakketten uit
en een onderwijscheque aan
kwetsbare gezinnen. Mooi.
Maar ik zie te weinig structurele
inspanningen om armoede
echt aan te pakken. Zo doen
OCMW en gemeente bijna niet
aan sociale tewerkstelling
in tegenstelling tot bv.
buurgemeente Schoten die
heel wat zogenaamde artikel
60’ers in dienst neemt.”

PEDICURE

