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Fortvlakte tegenover
shoppingcenter blijft groen en
krijgt wandelpaden
Geruststellend nieuws voor de omwonenden van de Fortvlakte in Wijnegem:
verschillende overheden zijn overeengekomen dat het 17 hectare grote gebied
een zogenaamd sponspark moet worden om water te bergen. Aan de randen
komen publieke wandel- en fietspaden en natuurlijke speelzones..

Schoten heeft er een Leeuw bij

Populaire sapmobiel in Brecht

De nu nog afgesloten Fortvlakte tegenover het Wijnegem Shopping Center moet groen
blijven en krijgt zoals meer dan honderd jaar geleden opnieuw een verdedigende
functie. Ditmaal niet tegen binnenvallende Duitsers maar tegen de klimaatopwarming
en droogte.
De provincie Antwerpen, de gemeente Wijnegem en district Deurne, Regionaal
Landschap de Voorkempen en Agentschap Natuur en Bos hebben deze intentie
onderschreven. Zij willen het 17 hectare groot terrein, eigendom van het ministerie van
Financiën, opwaarderen tot deels een publieke parkzone met bomen en deels een niet
toegankelijke ruige vlakte.
“Op het gewestplan is het gebied ingekleurd als bos, in de praktijk zie je eerder
weiland”, vertelt gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA).
“We willen nu met de partners de Fortvlakte een duidelijk statuut geven, zodat we
ze als groene zone kunnen vrijwaren en er de ecosystemen ontwikkelen. En vooral:
het mag geen geïsoleerd stuk natuur blijven, maar moet toegankelijk zijn voor de
bewoners én ook deel gaan uitmaken van het stedelijk groennetwerk. Vandaar dat
de Fortvlakte is opgenomen in het provinciaal gebiedsprogramma Groen Kruis, dat de
groene zones ten noordoosten van Antwerpen met elkaar wil verbinden. Zo kijken we
op termijn naar een connectie tussen de Fortvlakte en het nabijgelegen Ertbrugge.”
De Fortvlakte dankt haar naam aan het voormalige Fort I, dat hier aan het einde van
de 19e eeuw aan de toen al bestaande Turnhoutsebaan werd opgetrokken. Het was
gelegen tussen de overstromingsgebieden van het Groot en Klein Schijn. In 1959, exact
honderd jaar na de bouw, werd het gedynamiteerd.

DJ F.R.A.N.K. in Schilde

Zomergem 2021

Voor het rechttrekken van de Turnhoutsebaan, lezen we, maar volgens Carlo Evers
van heemkundige kring Jan Vleminck in Wijnegem klopt dat niet. “Het fort werd in
1959 afgebroken en de Turnhoutsebaan pas in 1966 rechtgetrokken. Rechttrekken
is eigenlijk niet het juiste woord, want het was de oorspronkelijke bedding van de
Turnhoutsebaan.’ Sinds 1993 staat er het Wijnegem Shopping Center/Wijnegem Shop
Eat Enjoy.
Uit onderzoek van de provincie blijkt dat de Fortvlakte een groot vermogen heeft om
water te laten infiltreren en uit te groeien tot een sponspark, legt gedeputeerde Jan De
Haes uit. “Het doel van een ‘sponspark’ is om water in een gebied vast te houden, het
te zuiveren, te gebruiken en er het grondwater mee aan te vullen. De buitenste zone
van de vlakte maken we publiek toegankelijk. In de centrale zone zien we de natuur
overheersen, met ruigtes en nat grasland. Voor de goede sponswerking van de bodem
is het belangrijk dat de grond niet te veel platgetreden wordt. Verhoogde bermen aan
de rand houden het water nog beter in het gebied en dempen het verkeerslawaai van
de Turnhoutsebaan en de Houtlaan.”

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
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

Opnieuw dernyspektakel door
straten van ’s-Gravenwezel
Met een jaar onderbreking zal de Koninklijke Wieler- en Atletiek club
Wezel Sportief op maandag 23 augustus opnieuw een internationaal
wielerspektakel achter derny organiseren.
Dat deelt een opgeluchte organisator Raymond Persyn mee. Het wordt de 26ste
editie van de bekende wedstrijd, die traditiegetrouw in drie manches wordt
gereden. Iljo Keisse was in 2019 de voorlopig laatste winnaar. Hij haalde het toen
van Lars Boom (NL).
Vorig jaar gooide corona roet in het eten, maar voor 2021 staat het licht
dus nu al op groen. “Ik ben heel blij met deze toelating en met de steun van
het gemeentebestuur, dat voluit mee de kar trekt”, aldus ervaren oud-

dernybestuurder en organisator
Raymond Persyn.
Op zondag 22 augustus rijden de elite
heren in hetzelfde dorpscentrum van
’s-Gravenwezel al een wedstrijd over
120 km. Op zondag 22 augustus rijden
de eliterenners heren in hetzelfde
dorpscentrum van ’s-Gravenwezel al
een wedstrijd over 120 km.
Van zaterdag 21 tot en met dinsdag 24 augustus zal op het Lodewijk De Vochtplein
ook een kermis opgesteld staan.

Nicky - Relax & Skincare

@nickyrelaxskincare_schilde
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Te koop gevraagd: spullen van
zolder, schilderijen, curiosa, brocante enz.. tel 03.663.65.70 Z110
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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
Ik zoek oude beelden in ivoor,
ook oude zakuurwerken, oude
liebigprenten,
schouwgarnituur tel 03.313.84.58
Z111
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INKOOP OUD GOUD EN
JUWELEN: Denys & C a
Bredabaan 246
Brasschaat 03/430 20 83
www.denys-co.be

Alle klinkerwerken,
sierklinkers, kasseien,
tuinpaden, terrassen,
dolomiet enz ...
Gratis prijsofferte
Tel. 0475 38 55 69
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Turnhoutsebaan 12-14
2970 Schilde
Turnhoutsebaan
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Luc geeft reeds 20 jaar de beste
prijs voor de volledige
opruiming van kelder tot zolder
van uw eigendom. Snelle
afhandeling, contante betaling!

BY DERMALOGICA
0487/28 64 30
BY
DERMALOGICA
BY
een glimlach toveren op gezichten? Stuur dan een mailtje naar
Kinderen en ouders zwaaien DERMALOGICA

gemachtigd opzichter Jos uit

Jos Dierckx hielp eind juni voor de laatste keer de kinderen van de Vrije Basisoefenschool
en andere scholen in het centrum veilig de Turnhoutsebaan oversteken. Zoals de
voorbije vijftien jaar ging dat gepaard met het naar omhoog steken van zijn duim
naar de chauffeurs die vriendelijk stopten om de schoolgaande kinderen te laten
oversteken.
Aan de oversteekplaats ter hoogte van de parkdreef zag hij kinderen opgroeien,
bedankte hij chauffeurs en creëerde hij een band met iedereen. “Zo ontzettend
bedankt Jos, voor je enthousiasme elke ochtend. We gaan je duimpje omhoog missen
wanneer we langs het park rijden”, drukt schepen van Mobiliteit Tom Tachelet (N-VA)
namens het gemeentebestuur zijn waardering uit voor Jos.
De gemeente is op zoek naar vervangers van Jos. Wil jij ook iedere ochtend of avond

preventie@wijnegem.be voor meer informatie.

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

Tel : 0494 429 439
E : info@riolering-service.be
www.riolering-service.be
te schuiven. Of ze keerden huiswaarts
met brandnetelroos”, schetst Van Gestel
de situatie. “We hebben de gemeente
er meermaals op aangesproken. Het
enige wat er gebeurde na de zoveelste
vraag was het maaien van het onkruid
met een grasmachine. Het initiatief
van een speelplein is top, maar dan
moet het onderhouden worden en niet
verloederen zoals dat van Overbroek.”
De gemeente erkent dat ze met
achterstand kampen. “Door een
overlijden en een viertal medewerkers
die langdurig ziek zijn, lopen we achter
op de planning. Het pleintje staat er zeker
op, maar we moeten prioriteit geven aan
plaatsen waar de zichtbaarheid en dus
veiligheid ernstig in het gedrang komt.
Het is zeer mooi gedaan en we zijn de
bewoners erg dankbaar voor hun inzet”,
reageert burgemeester Sven Deckers
(N-VA). “We zijn bezig met aanwervingen
om het werk van de zieke collega’s op
te vangen.” Ook schepen van Openbare
Werken Daan De Veuster (CD&V)
bevestigt. “We zijn niet bij de pakken
blijven zitten en hebben een extra
ploeg van maatwerkbedrijf Werminval
ingeschakeld. Sinds 5 juli ondersteunt
een team van drie personen de
maaiploeg van de gemeente. Zij werken
zeven dagen per maand extra voor ons”,
verduidelijkt de schepen.

Overbroek – Buurt knapt zelf
speelpleintje op: “De maat was vol”
Bewoners van de Oude Pastorijstraat in Overbroek hebben zelf de handen uit de
mouwen gestoken om het speelpleintje proper te maken. “Het was een groot schandaal
geworden”, klinkt het. De gemeente looft het werk en erkent dat er achterstand is.
Het speelpleintje in de Oude Pastorijstraat ligt er weer spik en span bij. Dat is te danken
aan de inzet van enkele buurtbewoners. “Ongeveer tien uur spuitwerk en 2,5 uur
onkruid uitkrabben hebben we er maandag en dinsdag aan besteed”, getuigt bewoner
Kevein Van Gestel. “Het pleintje was overwoekerd met brandnetels, distels en ander
onkruid van meer dan anderhalve meter hoog. De klinkers en valbeschermingsmatten
waren bedekt met een dikke moslaag die bovendien spekglad was. Op zo’n pleintje
moesten de kinderen uit te de buurt en van lokale kleuterklassen maandenlang
spelen. Ze moesten telkens uitkijken hoe ze liepen of wat ze deden om niet onderuit

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

Fonoplaten: ik koop collecties,
lp’s, Rock, Pop, Jazz enz.., beste prijs tel 0475.37.64.96 Z112
Gezocht: oude emaille reclameborden in gelijk welke
staat, kijk eens op zolder in je
tuin of kippenhok, geef goede
prijs, gsm 0479.70.91.58 Z115
Te huur Nieuwpoort zeedijk:
modern app., 1 slpk, tot 5 pers,
4de verd (met lift), prachtig zeezicht, terras, centraal gelegen
op de zeedijk, zomer 650 euro/
week, info 03.449.94.66 Z116
Te koop gevraagd: Westmalle
trappistenglazen
tel
03.313.86.02
Z123

Denys & Co
Inkoop ouD gouD,
juwelen en munten.

HerstellIngen
en eIgen ontwerpen.

unIeke gouDen
en vIntage juwelen

BreDaBaan 246, BrassCHaat

03 430 20 83

Ontstoppingsdienst
E.C.
Alle ontstoppingen
camera inspectie
24/7 bereikbaar
0468 21 28 68
alpaca’s verbinden de inwoners,
verzorgers en bezoekers. Ze zorgen
voor een heel speels en blij gevoel,
het tegenovergestelde van de sfeer
tijdens de eerste periode van de
COVID-pandemie.”

Bewoners Sint-Lodewijk verzekerd
van knuffels: Rotary zet
drie alpaca’s in achtertuin
Ook al slaat corona straks opnieuw toe en moeten de woonzorgcentra – god
behoede ons – weer op slot, dan hebben ze in Sint-Lodewijk in ‘s-Gravenwezel
voortaan nog altijd Basil, Stan en Tuur achter de hand: drie alpaca’s met een erg
hoog knuffelgehalte. Directeur Chris Janssens en alle bewoners zijn erg blij met
dit geschenk van Rotary.
“Deze schenking is het sluitstuk van onze COVID-19-hulp in het rusthuis”, aldus
Yolande Avontroodt, ereburgemeester en voorzitter van Rotary AntwerpenOost. Ook huidig burgemeester Dirk Bauwens is trouwens Rotary-lid. “De

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

zetelopmakerij
gordijnen
projecten
PVC vloeren

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

Sint-Ludgardis-leerlingen
dansen en springen in de regen
De malse regen die op de laatste schooldag ook met bakken over de
speelplaats van de Sint-Ludgardisschool van Schilde werd uitgegoten,
hield 734 leerlingen niet tegen om tijdens een onverwachte afsluiter
van alweer een bizar schooljaar helemaal uit de bol te gaan op de
muziek van DJ F.R.A.N.K..
Het eerste grote post-corona festival
ging dus door aan de Heidedreef,
middenin een normaal rustige
groene villabuurt van Schilde. De
bewoners zullen woensdag wel even
opgekeken hebben want rond half
elf leek het wel of het afgelaste
Tomorrowland van Boom naar
Schilde was verplaatst.
Schotenaar Frank Van Herwegen,
ook bekend als DJ F.R.A.N.K. op de
grote dancefestivals in binnen- en
buitenland, zette de volumeschuif
meteen stevig open om zijn mix van
absolute feestplaatjes te starten.
Sinds de dancings dicht gingen, reist
de resident dj van onder meer de
Carré en The Villa het land door met

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

een pick-up, die in een mum van tijd omgebouwd kan worden tot dj-booth.

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
Verzamelaar
koopt
oude
munten en bankbiljetten tel
0475.34.21.18
(particulier)
Te koop gevraagd: spullen van
zolder, schilderijen, curiosa, brocante enz.. tel 03.663.65.70 Z110

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.J.

Brecht – Gloednieuwe Poëzieroute
reist doorheen de gemeente
Nog tot september reist de poëzieroute rond in de gemeente. Deze werd
officieel geopend op het Max Wildierpslein in Sint-Job. Mooie woorden van
woordkunstenaars jong en oud vormen deze route.
Het poëzieparcours is een nieuw initiatief van de cultuurraad. “We wilden
tijdens de corona ook iets cultureels aanbieden aan de inwoners”, legt
voorzitter Ludo Theunissen het ontstaan uit. “Bovendien is het dit jaar ook
precies honderd jaar geleden dat de dichtbundel ‘Bezette stad’ van Paul
van Ostaijen verscheen. Het leek ons een mooie aanleiding om op zoek te
gaan naar Brechts literair talent. Samen met de bibliotheek organiseerden
we een poëziewedstrijd. We waren heel aangenaam verrast door het aantal
inzendingen.” In totaal stuurden dertig volwassen en tien kinderen tot twaalf
jaar een gedicht in.

Jan Wouters Fran Moerkens (9) en
Fran Vangeel (11) mochten op de
opening hun gedicht ook voor het
publiek voorlezen.
Het poëzieparcours toont negen
gedichten en staat op het pleintje
achter de Sint-Leonarduskerk in
Sint-Lenaarts tot 12 augustus om op
14 augustus in het Gemeentepark in Brecht te landen tot 4 september.

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

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

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

Te koop: Rolls Royce der kinderwagens Silvercross Balmoral
met zonnemarkies, prijs overeen
te komen tel 0475.580.364 N4

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

Wegens coronamaatregelen op afspraak.
Open Ma, Di, Do & Vr. 10u-17u I Za. 10u/16u I Wo & Zo.: Gesloten

Sint-Job – Kristus Koning kan
uitbreiden met steun
Vlaamse overheid
Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) kent ook middelen toe aan BuSO
Kristus Koning om uit te breiden in de Bethaniëlei. De school is tevreden en
bekijkt nu hoe die middelen best worden ingezet.
“We zijn uiteraard erg blij dat de minister aandacht heeft voor het
buitengewoon onderwijs en deze doelgroep die nog heel wat noden heeft”,
reageert directielid Tom Laforce van BuSo Kristus Koning. “Zeker in deze
regio is er voor deze doelgroep weinig aanbod. Er zijn verschillende pistes
mogelijk, maar die moeten nog verder uitgewerkt worden. Mogelijk is er meer
duidelijkheid tegen volgend schooljaar.” BuSo Kristus Koning dat werkt onder

We zijn op zoek naar een enthousiaste voor- en naschoolse
opvang voor onze dochter van
12 op ma, di, do,vr. Graag contact opnemen: 0477405545 N6
Gezocht: oude polsuurwerken
of zakhorloges, mogen ook
defect zijn. geef goede prijs
Tel 0496.43.30.07
N7

de koepel van de Broeders van Liefde
richt zich tot het basisaanbod, type
3 en type 9. Sinds 2015 vervangt
het basisaanbod het vroegere
type 1 onderwijs voor jongeren
met een licht mentale handicap
en/of leerstoornissen. Type 3 is
geschikt voor jongeren die gebukt
gaan onder zware emotionele
problemen of gedragsproblemen
en type 9 richt zich op leerlingen
met autismespectrumstoornissen
met een normale begaafdheid.
Daarvoor werd in maart 2017 nog
een nieuwbouw geopend voor 174 leerlingen die toen al meteen te klein was
door een explosieve groei.

BODYKUUR
MIND, BODY & HEALTH CENTER

GEGARANDEERD RESULTAAT

ACTIE
2+1

GRATIS
PROEFSESSIE

BIOSLIMMING

NA AFSPRAAK

FAST
RESULTAAT

TWV 65€

VACUSHAPER
en
Figuurcoaching

Full body
analyse
METEN = WETEN

CRYOLIPOLYSE
Het alternatief
voor liposuctie

ACTIE 10+2

NU
-20%

KORTING

ACTIE 5+1

BODYTEC
FIRMING BOOSTER
+ lymfedrainage
INTERSLIM
E.fit passief
Cardio • Rehab
STYLING CAPSULE

ACTIE 9+1
BODYSHOCK

-10%

KORTING
Op onze webshop

www.shopjegezond.be
code

BODE

Ontdek onze webshop voor afslankproducten! www.shopjegezond.be
* Acties zijn geldig tot 15 augustus 2021. Niet cumuleerbaar.

Kaddish zet Vanessa Tung centraal
tijdens eerste expo
Vanessa Tung, vrijwilligster van jeugdhuis Kaddish en hardwerkende mama van drie,
trok de voorbije jaren op pad met haar camera en leerde zichzelf de basics van
fotografie aan. Jeugdhuis Kaddish gaf haar deze zomer een forum en zette het werk
van Tung centraal tijdens een eerste geslaagde foto-expo.
“Het event was in feite bedoeld voor de winnaar van Kaap De Kaddish 2021, onze
jaarlijkse wedstrijd om ondernemingsgezinde jongeren te ondersteunen in de
realisatie van hun idee/concept/event”, vertelt jeugdwerker Sarah Ivens.
Bezoekers konden fotografe Vanessa Tung, die op Instagram al bijna 800 volgers
heeft, ook steunen door foto’s te kopen en die gingen vlot van de hand. Geen wonder
eigenlijk want het zijn echte juweeltjes. Ook de gemeente Schoten en Gazet Van
Antwerpen deelden eerder al foto’s van haar.

Theofiel van Cauwenberghslei 15 • 2900 Schoten

Tel. 0477 820 241 • info@bodykuur.be
Wil je ons volgen?

WWW.BODYKUUR.BE
“We waren aangenaam verrast door de opkomst voor deze eerste editie en dromen
al van een vervolg. In onzekere tijden is programmeren en organiseren voor een
jeugdhuis niet vanzelfsprekend, maar expo’s met covid-proof vernissages behoren
toch tot de mogelijkheden, zo hebben we bewezen”, aldus een fiere Ivens.
De muziek tijdens de expo werd trouwens verzorgd door andere vrijwilligers van het
jeugdhuis, Mitch Put, aka producer en recording artist Lucid.

Te koop: kleine huishoudelijke
artikelen,
verschillende
producten,
alles
nieuw
tel
03.290.59.88
N29

Te koop: droogkast Miele
Softronic met uitvoer naar
buiten, wegens stopzetting zaak
prijs 120 euro, afhalen te St.
Job, bel 0477.55.80.44
N30
Uw hondje gehoorzaam in 1 of 2
lessen bij u thuis? Bel voor een
afspraak, 0495.20.76.50 Z149

EN ANDERE PLAATSEN

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

Jeugdhuis Kaddish, dat eens te meer bewees veel meer te zijn dan een plek waar
jongeren komen zuipen en feesten, had zelfs voor een covid-proof vernissage
gezorgd. Alle bezoekers kregen drankjetons die ze in de gezellige zomerbar ‘Bar Bries’
zittend konden nuttigen.

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.
V.T.L

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

0487.715.534 (particulier) N23
Te koop: goed onderhouden
blauwe
mannenfiets
merk
Batavus,
nieuwe
moderne
banden op, 2 sloten, prijs 295
euro tel 0476.221.048
N15
Te koop: damesfiets zgan 60
euro, verstelbare naaipaspop
25
euro,
spotprijzen
gsm
0479.101.634
N16

Gratis op te halen: kleerkast,
tel na 18u 03.658.26.29 N14
Afbreken van uw woning,
garage,
tuinhuis
,
tel
0487.715.534 (particulier) N21

Brecht – Lokaal winkelen levert
elektrische fiets en veel lekkers
Rita Meesters (70) uit Brecht is de trotse eigenaar van een nieuwe elektrische
fiets, met dank aan Unizo Brecht en de gemeente. Enkele jaren geleden won
ze met de eindejaarsactie ook al eens de hoofdprijs, een auto.
In totaal werden er zo’n 6.700 volle stempelkaarten ingediend bij 55
deelnemende handelszaken in Sint-Job, Brecht en Sint-Lenaarts. “Een mooi
aantal zeker na zo’n moeilijk coronajaar voor vele handelaars. We hopen
ze zo toch een hart onder de riem te steken”, reageert voorzitter Patrick
Anthonissen tevreden. “Dat het een erg lokale actie is, bewijst het feit dat
99% van de stempelkaarten komt van inwoners uit Groot-Brecht. Dit past ook
volledig in de campagne Winkel hier’.” Daarnaast werden er nog vijf rijkelijk
gevulde grote mysteryboxen ter waarde van zeshonderd euro verloot onder
de deelnemers.

Te koop: eetkamer wandkast
2m27 + kast 90cm, salon
leder 2x1zit + 2zit, tafel,
slaapk, 5 deurskast, bed, 2
nachttafels tel 03.353.85.63
of
0475.200.294
N17

Goedkoop
leegruimen
van
uw
tuin,
planten,
hagen
enz…
gratis
offerte,
tel

Zaaien en nieuwe gazons
en
herstellen
van
oude
gazons, gratis offerte, tel
0487.715.534 (particulier) N22

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

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

Hendrik Consciencestraat toch
breed genoeg voor
volwaardige fietspaden
De drukke Hendrik Consciencestraat, waar fietsers het langs één zijde nog
altijd moeten stellen met suggestiestroken, krijgt over haar ganse lengte
twee volwaardige fietspaden. De gemeenteraad van Schoten keurde het
ontwerp goed.
De Hendrik Cosnciencestraat maakt deel uit van één van de drukste fietsroutes
voor scholieren in Schoten. Dat ze toch nog maar langs één zijde een volwaardig
van de weg gescheiden fietspad heeft, komt omdat vorige besturen er altijd vanuit
gingen dat de straat te smal voor was
zo’n ingreep. Alleen in het stuk van
de Verbertstraat tot de Rubensstraat
liggen nu al veilige fietspaden.
“We hebben nu toch een manier
gevonden om de inrichting te wijzigen
en langs beide zijden verhoogde
fietspaden in te plannen over de
volledige lengte van de Hendrik
Consciencestraat.
Ze
worden
aangelegd in rode asfalt. Ook de
voetpaden worden vernieuwd. De
rijbaan krijgt een nieuwe asfaltlaag”,
kondigde burgemeester Maarten
De Veuster (N-VA) aan op de jongste
gemeenteraad, waar hij de zieke

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

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

Tel. 0495 52 95 27

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

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

L

schepen Wouter Rombouts (N-VA)
verving als dossieropvolger openbare
werken.
De herschikking en aanleg van de
fietspaden is mogelijk door het
verwijderen van de hoge haag
langs de kerkhofmuur. “Maar onze
milieudienst werkt een voorstel uit
om op de muur zelf gevelgroen te
voorzien zodat het aanzicht niet te
fel verandert. We voorzien ook vijftien
nieuwe laanbomen”, aldus De Veuster.
Vermoedelijk start de herinrichting
van de Hendrik Consciencestraat in
het voorjaar van 2022.

Lokale ondernemers stellen nieuw
streekgerecht voor:
“Den Burger van Schoten”
De smaak van Schoten werd door een aantal lokale voedingsbedrijven gebald in een
hamburger. Die werd voorgeproefd en lekker bevonden door onder meer eerste burger
Maarten De Veuster (N-VA). Den Burger van Schoten kost ongeveer 17 euro wordt
geserveerd in minstens 24 lokale horecazaken. Gemeente en ondernemers dromen
luidop van ‘hamburgertoerisme’.
Belgisch rundsvlees, extra op smaak gebracht met Filet d’Anvers van Vleeswaren
Michielsen. De kruidenmix van Evlier die de vleessmaak nog beter uit de verf doet
komen. Daarbovenop ligt een plakje Schotenaar. Dat is de ambachtelijk gemaakte
geitenkaas van De Kaaspoort. Truffelmayonaise van Manna en knapperige kroketjes
van Altoni-Kelderman maken dit nieuwe streekgerecht helemaal af.

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

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

GRATIS
MOTOR

GRATIS
MOTOR

Bel of mail voor een GRATIS prijsofferte

03/651 33 40

Bel of mail voor een GRATIS prijsofferte

03/651 33 40
TUINWEELDE
Tuinhuisje 3m x 2m + vloer + onder hoge druk
geïnpregneerd + BTW inbegrepen1025 e

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

Tel. 03/665 09 32

Te koop glijbaan: little tikes
45 euro, Hakselaar Atika 95
euro,
kantverlijmer Virutex
300 euro-0476.789.400
N8
Student
bio-Ingenieur
geeft
graag bijles in wiskunde,
chemie, fysica en biologie.
Meer info: mdonders@hotmail.
be of tel 0487.645.356
N9
Gratis op te halen: kleerkast,
tel na 18u 03.658.26.29 N14

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
AANNEMER
KOOPT
Bredabaan 410, Brasschaat
Open van ma t/m vrij van 9 tot 12u en van 13 tot 17u
opbrengsteigendommen,
Zaterdag van 10 tot 15u
renovatie- en
afbraakpanden,
bouwgronden,
projectgronden,
oude woningen...

BESTE PRIJS, SNELLE AFHANDELING!
& 0487/286 430

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

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

0493 42 80 79
REPARATIE KLOKKEN
kan ook bij u thuis

0497 62 15 62

T +32 3 353 33 30

- ERVAREN
SCHILDERS
- ERVAREN SCHILDERS
-

chapeau schilders
www.chapeauschilders.be

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

Snel verkopen, correcte prijs,
onmiddellijk voorschot,
geen makelaarskosten
&
geen eindeloze bezoeken?

Schenk een cadeaubon
voor Moederdag.
Bestel online en deze wordt mooi ingepakt en aan huis
gebracht te Schoten of afhaling in de studio.

Tel. 0475 84 14 31
krijgen een persoonlijke begeleiding door een topspeler cadeau.
TC Gym in Schoten was de enige club in de provincie Antwerpen waar de
European Challenge Day neerstreek dit jaar en waar de lokale tennisjeugd het
opname tegen clubs uit andere gemeenten en regio’s. De eindrangschikking
wordt pas aan het einde van de vakantie opgemaakt.

Verzamelaar koopt munten en
bankbiljetten
Ook hele verzamelingen

0475/34.21.18

Xavier Malisse en Dick Norman
dagen talenten TC Gym uit
Bij Tennisclub Gym Schoten gonsde het begin juli van de activiteiten. De
European Open Challenge Day streek er neer met Xavier Malisse en Dick
Norman als boegbeelden. De twee voormalige toptennisspelers begeleidden
de jongeren bij een reeks oefeningen en wedstrijdjes.
Deze Challenge Day trekt naar alle Vlaamse provincies. De clubs met de
meeste punten krijgen een goodiebag ter waarde van 85 euro. Maar de meeste
jongeren doen het misschien toch voor de zes VIP-tickets voor de European
Open. Voor de provincie Antwerpen komen er vijf winnaars tevoorschijn. Zij

WOUTERS KATHARINA
Gebed aan het Heilig Hart,
dat het Heilig Hart van Jezus
aanbeden,
gezegend
en
geheiligd wordt door heel
de wereld, de eeuwen in de
eeuwen der eeuwen amen JVI
Te
koop:
spartamet
benzinemotor, voor reparatie
of o.t.k. onderdelen,
prijs
tel
03.353.06.39
N26
Te koop: elektr fiets, 1 jaar
oud,
Baladeur
725
euro
midden-motor
36u/250w
tel
0497.17.27.80
N27
Te koop: Velda elektrische
boxspring,
2
nachtkastjes
200x120 gsm 0478.73.94.07 N28

Advocaat
Erkend bemiddelaar in
familiezaken

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

kathy.wouters@advocaatwouters.be

Zomergem legt focus meer dan
ooit op Wijnegem
Ook nu heeft ‘zomerburgemeester’ Jos Lenaerts zijn overigens nieuwe tenten opgeslagen
in de rustige tuin van ’t Gasthuis. Niet alleen de bezoekers, die de eerste dagen meteen op
de afspraak waren, juichen het doorgaan van Zomergem 2021 toe. Ook de zowat dertien
jobstudenten die Jos helpen bij de uitbating in hun mooie felgroene T-shirts, stonden met
een grote glimlach te bedienen. Want zij kunnen nu eindelijk een centje bijverdienen.
Een pintje kost op Zomergem nog altijd maar 2,2 euro. Voor de kinderen zijn er ijsjes en voor
de ouders tapas. Maar optredens komen er niet. “We houden het bewust erg low profile
omdat corona nog niet ver weg is en hier mensen komen genieten van 3 tot 90 jaar. Met
die gemiste generaties wil ik geen risico op besmetting lopen”, verdedigt Jos Lenaerts die
aanpak.
“Zomergem 2021 staat meer dan ooit in het teken van de ontmoeting tussen Wijnegemnaren
onderling. Ze kunnen daarbij zelfs het Wijnegemse streekbier Blitz degusteren. Onze
fotozoektocht doen we wel.”
De gemeente liet het terras achter gemeenschapscentrum ’t Gasthuis volledig vernieuwen.
“Dat gebeurde niet op mijn vraag”, lacht Jos. “Het hout was versleten en het terras is nu
ook toegankelijk voor mensen met een beperking. Dat is een goede zaak natuurlijk. Ik kan
zowel het nieuwe terras boven, als de zone onder deze mooie tent in de tuin gebruiken.
Plaats genoeg om vele tientallen mensen gezellig samen te zetten op voldoende afstand
van elkaar. Elke dag om half twaalf gaan we open.”

TE HUUR TRIPLEX APP.
of co housing
Londenstraat 46 - Antwerpen
210m2 - 4 slpk

T. 0476 435 713

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

Gsm 0475 32 44 00
aankoopvanvoertuigen@skynet.be

GEVRAAGD
WIJNEN - CHAMPAGNE
en PORTOS
Aankoop volledige wijnkelders
en kelderresten

Te koop: spiegel M. Monroe
60x50cm
30
euro,
plexi
vintage wijn rek 6fl 30
euro tel 0476.265.905
N18

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

Geen zin of tijd om te strijken,
wegens te veel werk! Ik ben
bereid voor u te strijken, meer
dan 10 jr. ervaring, met goede
ref., u kan de strijk brengen
of ik kom het ophalen tel
0485.66.20.55 (particulier) Z142

Tel. 03 295 60 60 (tijdens kantooruren)

Garagepoorten
domeinpoorten
zonwering rolluiken
automatisaties
alle herstellingen
en onderhoud

03/658 14 80

info@poortencentrale.be

Goedkoop vellen van bomen
en afvoeren, gratis offerte, tel
0487.715.534 (particulier) N19
Herexamen of vakantietaak
Frans of Engels in het
middelbaar of hoger onderwijs?
Leerstof opfrissen? Bekwame
leraar
helpt,
ook
advies
dyslectische
leerlingen,
gsm 0475.79.65.12
Z143

Flex-Boxx is een oplossing om “thuis” te
werken, te studeren of je persoonlijke of
zakelijke bezittingen te stockeren en zelfs
op te laden zoals een elektrische fiets of
oplaadbaar werkgerief.
Via een beveiligd badge systeem, een
gesloten camerabewaking en brandalarm
staan je bezittingen op een veilige plaats
met 24/24 toegang.
De fietsenbergingen / stockageplaatsen zijn
gelegen op -1 en te bereiken met een trap
of een ramp.
Wil je eerst eens komen kijken naar het
kantoor of de Boxx’en voor je online besteld?

Info: https//www.ﬂex-boxx.be/

Brecht – ‘De Merel’,
is klaar voor een nieuw hoofdstuk

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Met veel trots openden Kempens Landschap en de gemeente officieel de
toegangspoort tot natuurdomein De Merel. Het sluitstuk van het LEADERplattelandsproject ‘Welkom in De Merel’. Via een bloemenweide en
hoogstamboomgaard wandel je het 160 hectare grote natuurgebied binnen.
Wie langs de Schotensteenweg het domein passeert, kan niet aan de felrode
en paarse bloemenweide voorbij. Heel wat wandelaars lieten er zich al toe
verleiden. Laat die inkijk in het domein nu net de grote trendbreuk zijn met
het verleden. De Merel lag immers decennia lang verscholen achter dikke
coniferenrijen, een restant van de oude fijnsparplantage. Die werden in
juli 2019 gerooid. In november van dat jaar was het dan aan een twintigtal
leerlingen van Clara Fey, campus Kristus Koning, uit Sint-Job om 106
fruitbomen te planten. “In totaal groeien en bloeien er nu 115 bomen met
maar liefst een honderdtal fruitrassen op een oppervlakte van 350 bij 60
meter“, weet schepen van Openbare Werken Daan De Veuster (CD&V). “Na
het veiligstellen van het landschap voor de toekomst versterken we nu de
kwaliteit van het landschap.”
De gemeente kocht in 2009 zo’n 20 hectare recreatiegrond van de stad
Antwerpen en in juni 2018 verwierven Stichting Kempens Landschap en het
Agentschap van Natuur en Bos (ANB) na lang onderhandelen met AG Vespa. De
gemeente betaalde voor 20% mee. Kempens Landschap beheert 76 hectare
landbouwgronden en ANB ontfermt zich over 52 hectare bosgronden. Voor
landbouwschepen Frans Van Looveren (CD&V) is dit domein “het beste bewijs
dat landbouw en natuur wel hand in hand kunnen gaan. Via het Leaderplattelandsfonds investeerden immers de provincie Antwerpen, Vlaanderen
en Europa 65.000 euro in het project ‘Welkom in De Merel’”.
Opzet was om het belangrijke natuurdomein opnieuw open te stellen voor de
bevolking. Dat project is gerealiseerd al zal het nog wel jaren duren vooraleer
de fruitbomen geoogst kunnen worden. “Hagen scheren, bloemenweide
beheren en de boomgaard bemesten gebeurt door de technische dienst.
Het grasland wordt begraasd met schapen. Gelukkig kunnen we ook rekenen
op vrijwilligers en leerlingen van de tuin bouwafdeling Kristus Koning die
de handen uit de mouwen steken in de boomgaard”, licht burgemeester
Sven Deckers (N-VA) toe. Wandelen in De Merel wordt een plezier met een
onthaal- en recreatiezone met fietsenstalling, infobord, picknicktafels en
een prachtig buitenklasje. Vossenstreken werkte ook een wandeling op
kindermaat uit. Welkom in De Merel!

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

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

APPARTEMENT TE KOOP

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

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.
A.D.B.

Te
koop:
Brasschaat,
Leeuweriklaan zeer ruim groen
(half open) App, 3 slaapk.
Instapklaar, mog met garagebox
beschikbaar eind maart 2022.
Vraagprijs
265.000
euro
(particuliere
verkoop)
geen
immo’s aub. tel 0498/792 893 N10
Te koop aan 3 euro stuk cd s100
stuks alle genres en ontelbare
dvd, riske, Guido Fortbaan
90 , Wommelgem tel 03 322
31 24 of 0479.508.931
N11
Gezocht: tuinman, voor ca 20 uur
p/w in Schoten, heeft u interesse
dan kunt u contact opnemen
via
tel
nr
0478.23.99.90
of
0468.11.43.51
N12

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

Carolien Snoeys,
8C8 VASTGOED BVBA

Brecht – Erika en Jan trekken met
mobiele fruitpers Sapsappel
door de provincie
Jan Van den bosch (45) en Erika Schellens (45) kochten vorige zomer een sapmobiel in
Oostenrijk. Daarmee trekken ze in september en oktober door de provincie. Wie wil kan
zijn eigen fruit door hen laten persen.
Enkele jaren geleden kochten Jan Van den bosch en Erika Schellens een stuk grond
naast hun huis in de Gemeenschapslaan. “Daarop staan enkele appelbomen. Leuk,
maar wat kan je met zoveel appelen doen? Hoeveel appelcakes en appeltaarten moet
je dan wel niet bakken?”, lacht Erika. “Via een buurman leerden we het concept van
de mobiele pers kennen. We reden met onze bakken appelen naar Gent en waren
verrast door de opkomst. Heel wat mensen stonden er met aanhangwagens vol fruit
aan te schuiven”, herinnert Jan zich nog levendig. Het maakte indruk. “We waren
helemaal voor dit concept gewonnen,
alleen zagen we er tegen op om telkens
naar Gent te rijden. We zochten dichter
bij huis en leerden De Sapmobiel van
de Boomgaardenstichting kennen. Zij
komen jaarlijks naar onder meer Malle
en Schoten, maar de persmomenten
waren snel volgeboekt.”
De Sapsappel van Jan en Erika kan op
volle snelheid 800 kilogram fruit per
uur persen. Dat wordt dan op 80 graden
gepasteuriseerd en afgevuld in zakken
van anderhalf, drie en vijf liter. Intussen
hebben ze al zes locaties in de provincie
geprikt waar ze in september en oktober
hun persmobiel opstellen. Hiervoor moet

0476.26.92.19
wim@schilderwerkenwimjanssens.be
je wel inschrijven. “Daarnaast kunnen
mensen ook wekelijks hier bij ons
terecht. Wie in de streek woont, moet
op het juiste moment het fruit kunnen
persen. We hebben zelf getest op welk
moment we het sap van onze appels het
lekkerste vinden. Je moet je appels leren
kennen”, merkt Erika op.
Vanaf 30 kilogram appels kan je al
bij Sapsappel terecht. “We willen de
drempel zo laag mogelijk houden en zo
meer mensen warm maken voor vers
fruitsap. Verser en lokaler kan het niet.”

Camping BMS: luchtige apotheose
na zwaar schooljaar
• herstoffering
• maatwerk

BEZOEK
ONZE
WEBSITE

Filip Meyvis

vakmanschap sinds 1960

Dennenbad, het verblijfspark in het groen bij de vaart, kenden we al. Maar camping
BMS? Achter deze nieuwe ‘toeristische trekpleister’ was de leuke en luchtige uitsmijter
van een bijzonder en ook wel zwaar schooljaar. “Onze hele school werd tien dagen lang
omgetoverd tot een heuse camping, inclusief caravans, tentjes, afwasbakjes en een
bord boordevol speelse activiteiten”, aldus ‘campingdirecteurs’ Petra Hendrikse en
Ilse Aerts.

Zetelbedrijf

Beide zorgcoördinatoren benadrukken dat ze veel medewerking krijgen van collega• gordijnen
leerkrachten en naar BMS-traditie ook van de ouders. Zo sleepte meester Bruce Paepen
• stores
zijn vintage caravan tot op de speelplaats en kroop Steffie Vierstraete, mama van Noor en
• binnenzonwering
Wolf, in een smurfenpak om de kleuters een verrassingsbezoek te brengen op hun gedeelte
van de camping.
“Voor uw comfort en gezondheid kan u
“Het voorbije weekend hebben leerkrachten en ouders onze speelplaats helemaal ingericht
• tapijt naar maat vanaf heden enkel terecht na afspraak”
voor deze ‘vakantie’. Het ziet er erg leuk uit, toch? Slapen in de tentjes doen de kinderen
Pauwelslei 166 • 2930 Brasschaat • Tel 03 651 57 22 • www.HERFIL.be
niet echt, maar het prikkelt hun fantasie, net als alle andere elementen. Zoals op een echte
camping staat er ook een bord met de activiteiten van de dag. Het is een groot bord, want we
doen hier heel wat. Er zijn leerzame dingen
bij, maar elke dag staan ook minstens
BVS-2021-92x75Hoog-versie mei 2021.indd 1
7/04/21
twee uur onbekommerd vrij spelen op het
programma. Een hele bewuste keuze want
waken over het welzijn van de kinderen
was dit jaar een hele uitdaging”, getuigt de
zorgtandem Hendrikse-Aerts.
Vrijdagmiddag konden de kinderen - ook al
zoals op een echte camping - aanschuiven
aan een echt frietkraam. Intussen zijn
de escaperoom, springkastelen en zoals
gemeld de smurfen al de revue gepasseerd.
Alleen om te zwemmen, was het de voorbije
dagen wat frisjes. En zo brengt Camping
BMS ook in dit vervloekte schooljaar
kinderen, ouders en leerkrachten toch
weer samen. “Ik merk aan de leerlingen dat
ze genieten van de vrijheid die we hen deze
tien dagen extra geven om te spelen en om
nieuwe dingen te ervaren. We hadden een
stevige positieve apotheose als Camping
BMS echt nodig, allemaal”, zwaait Petra
Hendrikse ons en het schooljaar uit.

10:35
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afdeling Antwerpen - 03 285 51 11, info@argenta.be, argenta.be

De beste woonlening
vind je aan de toog

Op zoek naar een woonlening?
Hoor eerst eens rond bij je vrienden. De kans is groot dat ze over
Argenta beginnen.
Want 1 op
7 Belgen
Kantoren
in uw
regiois trotse klant bij ons.
Kredietvorm: hypothecair krediet met onroerende bestemming met zekerheid.

ROYMANS JANSSEN

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

KOEN VAN DER STEEN

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

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

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

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

Zo simpel kan het zijn.
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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

Erfgoedpionier Bob Chabot geridderd in Orde van Schotense Leeuw
Op de Vlaamse Feestdag en in een goed gevulde zaal De Kaekelaar werd Bob Chabot
geridderd in de Orde van de Schotense Leeuw. “Ik ga zelf niet voorop in de Vlaamse
strijd. Toch ben ik zeer vereerd met deze onderscheiding”, sprak de voorzitter van
heemkring Scot en groot pionier als het over Schotens erfgoed gaat. Bart Fierens van
het 11 juli Komitee richtte zich tot CD&V in verband met de bedreigde staatshervorming.
De viering van de Vlaamse Feestdag kent in Schoten een lange traditie. Maar nooit
eerder kon het plaatselijke 11 juli Komitee de vlag strekken en hulde brengen aan het
geliefde Vlaanderen en haar voorvechters op 11 juli zelf.
Dat de 76-jarige Bob Chabot op die feestelijke dag de negende laureaat en bijgezet
zou worden als Ridder in de Orde van de Schotense Leeuw, raakte eerder al bekend.
De bijhorende sjerp werd hem overhandigd en omgehangen door burgemeester en
Vlaams Parlementslid Maarten De Veuster (N-VA).
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

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

Ik koop: alles van Nintendo, Sega,
Playstation. Ook oud speelgoed,
(oude) strips, verzamelobjecten
allerhande, curiosa, memorabilia, enz... Kortom, hebt u iets
leuk in de aanbieding, geef me
een seintje: 0487.365.100 Z145
Goedkoop afbreken van uw
afsluiting, beton platen en
afvoeren, gratis offerte, tel
0487.715.534 (particulier) N25

De Veuster was niet de enige die de loftrompet afstak over Bob Chabot. Dat deed in een
uitgebreid laudatio ook één van zijn voorname ‘medewerkers’ bij Scot, de vereniging
voor heemkunde waarvan de door het 11 juli Komitee voorgestelde ‘Ridder’ nog altijd
voorzitter is: ereburgemeester Harrie Hendrickx. Die stelde dat het belang van Bob
Chabot voor de kennis van de lokale geschiedenis en het respect voor het erfgoed van
Schoten in het algemeen moeilijk overschat kan worden.
Het was mooi om zien hoe ook bijna alle andere naaste medewerkers van Scot trots
present tekenden op de feestelijke huldiging. Schepen van Cultuur Charlotte Klima (NVA), die voluit meewerkte aan het slagen van deze viering in coronatijden en dit keer
vooral haar ambities rond lokaal erfgoed in de verf zette, en Bart Fierens, voorzitter
van het organiserende 11 juli Komitee, waren er natuurlijk ook.

Particulier koopt uw auto alle
soorten:
benzine diesel oud
, nieuwe met schade of prima in orde zonder keuring alles. bel gerust vrijblijvend Tom
0491.758.399 (particulier) Z146
Goedkoop
afbreken
van
uw tuinhuis, garage en afvoeren, gratis offerte, tel
0487.715.534 (particulier) N24
Alle tuinwerken: Onderhoud
hagen, gazon, verticuteren, onkruid, bemesten, e.d. vaste prijs
25/ uur Regelmatig of eenmalig:
0486/06.36.58 (particulier) Z148

Ren Hesters en Flor Stes (+) ontbreken in het rijtje

Familie en vrienden verrassen
levenslustige eeuweling
Cois Brouwers

NUYENS - DOM
SCHOTEN
ALLE GLASWERKEN

Schotenaar Cois Brouwers werd half juli honderd jaar oud en dat is dankzij gewezen
socialistisch schepen Monique Van Den Bogaert, Stanny Peeters en Carina Van
Deuren van Sense, uitbater van buurtrestaurant Cogelshof in de wijk Deuzeld niet
onopgemerkt voorbij gegaan.
Het dienstencentrum aan de Deuzeldlaan was niet toevallig de feestlocatie. Cois,
een uitgeweken sinjoor en kraanman op rust die sinds 2004 aan de André Ullenslei
woont, komt er geregeld over de vloer om met de andere bezoekers wat te drinken,
te praten, te lachen en tot voor corona zelfs nog te dansen op zondag. Monique Van
den Bogaert, die er tevens over waakte dat alles volgens de huidige versoepelde
coronaregels verliep, liet een fantastische taart aanrukken die zo groot was, dat
iedereen een stukje kon proeven. De familie van de eeuweling had voor bubbels en
een hapje gezorgd.
“Ik ben de plaatselijke organisatoren erg dankbaar”, blikt zoon John Brouwers, die
in Zoersel woont, terug op een feestelijke zomerse dag waarvan zijn vader met volle
teugen genoten heeft. John (60) was zelf present met echtgenote Mieke, dochter Ina
en zoon Chris met diens partner Karen. “Pa is een geboren optimist en ook op deze
gevorderde leeftijd nog erg vitaal en zelfstandig. Hij kookt zijn eigen kostje en doet
zelf zijn was. Hij is de laatste tijd iets moeilijker te been, maar aan een rollator is hij nog
lang niet toe. Dat is voor oude mensen zegt hij (lacht).”
vragen in de betrokken gemeentehuizen.

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

SNELLE
SERVICE

RAMEN EN DEUREN
• PVC en aluminium

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

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

Goedkoop
afbreken
van
uw
tuinhuis,
garage
en
afvoeren, gratis offerte, tel
0487.715.534 (particulier) N24
Renoveren
opnieuw

van
verlichting:
bekabelen
van

luchters en staande lampen,
vervangen
stekkers
en
schakelaars,
installatie
snoerdimmer enz … gsm
0475.79.65.12 (particulier) Z147
Alle tuinwerken: Onderhoud
hagen, gazon, verticuteren,
onkruid,
bemesten,
e.d.
vaste prijs 25 euro/ uur
Regelmatig
of
eenmalig:
0486/06.36.58 (particulier) Z148

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

RESTAURATIE VAN
ANTIEKE MEUBELEN
Paul Goyvaerts
0496 43 68 54

Voor het behalen van
rijbewijs B
Zandhoven en omstreken

RIJSCHOLING.BE
Veilig leren autorijden

Bredabaan 654 2L • 2170 Merksem

GEZELSCHAPSDAME

gevraagd: Voor oudere dame
enkel namiddagen
Uren overeen te komen
Koningshof T. 0475 481 990

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

De juiste uitslag van onze Vakantiepuzzel was

‘De kust is veilig’
Hierbij de winnaars:
Thiry Ronald, Swaenebeeklaan, Schilde
de Meyer C., RW Van Havrelaan, Schoten
Hullenkremer Lucette,
Geuzenveldenstraat, Schoten
Meersman Katleen, Kapelweg, Sint Job
Augustus Emilienne, Tuinwijk, Wijnegem
Corlelissens, Kromvendreef, Schoten
Kerschot MJ, August Dilslei, Schilde
Geladi Merel, Lindenlei, Schoten
Vlemings Seppe, Nerviërslei, Schoten
De Bie Anna, Schotensteenweg, Brecht
Theys Gerda, Kasteellei, Wijnegem
Bovyn Nadine, Meerheideweg, Zoersel
Teunen, Egelvoortstraat, Schilde
Wens Jozef, Jukschot, Zoersel
Leenaarts Joanna, Madonnadreef, Schoten
Haesendonckx An, Kerklei, Sint Job
Daems Lydia, Kleinveldweg, Schilde
Brinkman Pam, Salvialei, Schoten
Huybrechts Maria, Jukschot, Zoersel
Van Dijck Jan, Akkerlaan, Schoten
Van Hove Mia, Gelmelenstraat, Schoten
Van Sanden, Anne Laura,
Oudgasthuisstraat 17, Wijnegem
Van Berendonck Annie, Liersebaan, Schilde
Callens Lutgart, Jachthoornlaan, ‘s-Gravenwezel

De winnaars kunnen hun prijs
komen afhalen bij
De Bode, Villerslei 50, 2900 Schoten.

TE KOOP B&B IN RUSTIG DORP IN DE PROVENCE : 360
m² waarvan 165 m² woning, 2 gîtes, 2 gastenkamers, verwarmd
zwembad, 700 m² tuin. Prijs gebouwen + grond 720.000 € +
handelsfonds 40.000 € + inboedel 40.000 €. Uitgebaat sinds 2011.
Instapklaar ! Inlichtingen : nikske2612@gmail.com of gsm
00 33 619 44 42 81

Zeven nieuwe wandelingen
doorkruisen groenste stukken
stadsrand
Verspreid in de Antwerpse stadsrand bevinden zich nog heel wat donkergroene
en zelfs beboste gebieden. Op initiatief van gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA),
geestelijke vader van het beleidsprogramma Groen Kruis, wil de provincie deze
groengebieden beter met elkaar verbinden en versterken. Zeven uitgestippelde
wandelingen moeten bijdragen tot meer bekendheid en respect voor de
GruunRant.
Het groene lappendeken rond de stadskern strekt zich uit over de districten Ekeren,
Merksem en Deurne en de gemeenten Schoten, Wijnegem en Wommelgem. Het is
goed voor 35 vierkante kilometer groene stadsrand, waarvan de verschillende
onderdelen van elkaar gescheiden worden door bebouwing en verharding.
“De provincie Antwerpen is daarom van start gegaan met het gebiedsprogramma
Groen Kruis om deze groenzones zoveel mogelijk met elkaar te verbinden en de
open ruimtes te behouden en te versterken”, aldus gedeputeerde Luk Lemmens.
Hoog tijd om iedereen kennis te laten maken met deze minder gekende pareltjes
aan de hand van zeven wandelingen.”
“We verzamelden allerlei leuke weetjes bij zaken die je onderweg tegenkomt”,
licht Dirk Cleiren van GruunRant toe. De wandelkaart is gratis verkrijgbaar bij
de districten en gemeenten Ekeren, Merksem, Deurne, Schoten, Wijnegem,
Wommelgem en Schilde. Je vindt de routebeschrijvingen en gps-bestanden ook
online via www.provincieantwerpen.be/GroenKruis en
www.gruunrant.org/wandelroutes.

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

Rommelmarkt: ik zoek gratis
spullen
voor
rommelmarkt,
ik kom alles gratis halen,
tel
0485.300.437
Z135
Lp’s singles : ik koop collecties
Jazz, Soul, Pop, ets… cd’s dvd’s
boeken, strips, filmaffiches,
pick-up’s
aan
beste
prijs
tel
0475.376.496
Z136
Te koop gevraagd: niet meer
gebruikte
aanhangwagen,
mag werk aan zijn, geen
geremde tel 0492.263.118 Z140
Snoeien en vellen van bomen
met hoogtewerker
+ stronken frezen
www.bomen-patrickgeerts.be

0495 22 38 63

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

0493 42 80 79

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.
V.T.M.J.

Isi, Raymonda en West Side Story
in Schoten
“Mijn zus, Linda, en ik zijn bijzonder trots op onze ouders die al 60 jaar lief en leed
met elkaar delen,” zegt Eric Van Gossum. “Wij menen dat die twee lieve mensen via
deze weg nog wel een keer extra in de bloemetjes mogen worden gezet.” En omdat
wij het daar volledig mee eens zijn, maken we hier graag plaats voor de jubilarissen.
Vader Isi is een geboren (°15 december 1939) en getogen Schotenaar die altijd in
de Heikantstraat heeft gewoond. Moeder Raymonda werd op 28 augustus 1941 in
Kolmont (Overrepen) in Limburg geboren, maar toen beiden met elkaar kennis
maakten, woonde zij in de Rozenlaan in de Schotense wijk Bloemendaal.
Eric: “Het was dan ook aan ‘De Vaart’ in Schoten dat onze ouders elkaar leerden
kennen. In die tijd waren de veerhuizen Westende, Wenduine en Bobyland nog volop
in gebruik. Toen was er ook zelfs sprake van enige rivaliteit tussen de linker- en
rechteroever van ‘De Vaart’. Vergelijkbaar met de bekende film ‘West Side Story’,
maar dan in Schoten”, lacht Eric.
Op weg met de Vespa
Op 1 juli 1960 trouwden Isi en Raymonda. Een heuse huwelijksreis paste toen nog niet
in hun budget, maar het gelukkige echtpaar hield wel vaak kampeervakanties en
ondernam graag uitstapjes met hun ‘Vespa’. Nog vele jaren hebben Isi en Raymonda
aan de Heikantstraat gewoond, maar dat doen zij tegenwoordig in de Grimbertlaan.
“Vader heeft zijn hele beroepsloopbaan voor het bedrijf ‘Atea’ in Herentals gewerkt,
dat later met ‘Siemens’ fusioneerde, en waar de eerste ontwikkelingen op het vlak
van mobiele telefonie plaatsvonden”, aldus Eric. “Zijn hobby’s zijn vooral fotografie
en koken, terwijl vader ook jarenlang actief was bij KWB in de wijk Schoten Donk.
Daarnaast was hij voortdurend bezig met knutselen en verbouwingen aan hun huis,
later ook aan de woningen van hun kinderen.
Villers
Moeder was altijd thuis om voor ons te zorgen en, toen mijn zus en ik groter werden,
is zij bij ‘Villers’ als bejaardenhelpster gaan werken wat zij vele jaren lang met heel
veel toewijding deed. Moeder houdt van lezen, eigenhandig kleren maken (zij was
vele decennia als naaister actief) en gezelschapsspelletjes spelen.

Klok
stuk?

Alle merken GRATIS
afgehaald en teruggebracht

03 652 17 77

Samen hadden mijn ouders een bijzonder leuke familie en vriendengroep waar zij
jarenlang erg regelmatig mee samenkwamen en op reis gingen. En nu, na 60 jaar
huwelijk, zorgen zij nog steeds met evenveel passie en liefde voor elkaar.”
De kinderen van Isi en Raymonda zijn Eric (°1964) en Linda (°1968), en hun hartendieven
ofte kleinkinderen zijn Caro (°1992) en Quinten (°1994).

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

Genieten van Schoten
zonder mondmasker
in autovrije Paalstraat
De ‘opendeurdagen’ in het winkelcentrum van Schoten lokten met alleen
maar straffe kortingen als attractie toch heel wat mensen naar de Paalstraat
tijdens het laatste weekend van juni.
Om meteen ook de braderij – traditioneel eind juni - in alle hevigheid te laten
plaatsvinden, achtte het gemeentebestuur de tijd toch nog niet rijp. De
nieuwe handelaarsvereniging Geniet van Schoten kreeg wel groen licht om
‘opendeurdagen’ te organiseren, eigenlijk een braderij light, maar dan zonder
eet- en drankkramen.
Zo’n veertig winkeliers rolden de rode loper uit, zetten met toelating van de
gemeente hun rekken vol kleding en andere spullen aan echte ‘braderijprijzen’
op het voetpad en bleven ook zondag op post om het al bij al flink opgekomen
publiek te ontvangen. Onder meer Geniet van Schoten-voorzitter Silke De
Backer en schepen voor Lokale Economie Véronique D’Exelle (N-VA) zagen dat
het goed was. De politie moest nooit tussenbeide komen.
De gemeente had de Paalstraat en een stuk van de Theofiel van
Cauwenberghslei autovrij gemaakt. Die maatregel was tijdelijk. Het
mondmasker mag ook na deze opendeurdagen thuis gelaten worden. “We
hebben de verplichting zowel in het dorpscentrum als op de wekelijkse markt
inderdaad afgeschaft, al blijven we het dragen ervan wel aanbevelen”, aldus
burgemeester Maarten De Veuster. (N-VA).

GEZOCHT
KINDEROPPAS voor meisje van 10 mnd
1 à 2 dagen per week,
dagen en uren af te spreken
te ‘s-Gravenwezel
Inl. tel. 0475 280 130

ONTDEK DE SUV
DIE BIJ U PAST!
Herexamen of vakantietaak
Frans of Engels in het
middelbaar of hoger onderwijs?
Leerstof opfrissen? Bekwame
leraar
helpt,
ook
advies
dyslectische
leerlingen,
gsm 0475.79.65.12
Z143

HONDENVERZORGING

BOBBYLAND

Jachtwachtersdreef 312
2900 SCHOTEN

TEL.: 03 663 35 76

GEHAALD EN GEBRACHT

Te huur: 100m2 magazijn/
atelier/kantoor, Reigerstraat 3
Wijnegem, gem. bereikbaar/
parkeren, alle nutsvz aanw., vanaf
09/2021, tel 0486.130.887 Z144
Goedkoop
verwijderen
en
afvoeren van coniferen en
hagen, gratis offerte, tel
0487.715.534 (particulier) N20

ANTWERP AUTOMOTIVE
Eikenlei 102 - 2960 SINT-JOB-IN-’t-GOOR
Tel. 03 611 01 99 - www.mazda-antwerpautomotive.be
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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

www.candlelightbar.be
Meisjes gevraagd

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

Wezelsebaan 256 - 2900 Schoten
0484 02 64 31

GEZOCHT:
VERANTWOORDELIJKE MET ERVARING

EPC ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT
Snelle service

EPC Irene

tel. 0496 556 182

Politiezones Schoten en
Brasschaat gaan ook
samenwerken met politie Noord
De eerder al nauw samenwerkende politiezones Brasschaat en Schoten betrekken
voortaan ook de collega’s van politiezone Noord uit Stabroek en Kapellen in dat
verbond om hun gezamenlijke dienstverlening op het vlak van interventies (noodhulp)
en recherche te verbeteren. Volgens betrokken korpschefs Jack Vissers, Barbara
Cloet en Luc Gers is deze nieuwe samenwerking geen voorbode van een fusie.
Brasschaat en Schoten werken al twintig jaar samen op diverse domeinen van het
politiewerk. “Dat begon in 2001 bescheiden met crisisinterventie en concreet het
beantwoorden van oproepen die binnenkomen via de noodcentrales”, gaat Jack
Vissers, korpschef in Schoten, terug naar het prille begin. “Sinds 2012 werken ook
onze rechercheteams nauw samen. Deze samenwerking wordt nu uitgebreid met
politiezone Noord, die actief is in de gemeenten Kapellen en Stabroek. Het doel is
om de politieambtenaren in ons gezamenlijk werkingsgebied efficiënter in te zetten
tijdens de nachten.”
Tijdens weeknachten zal er sinds juli van elke zone één interventieploeg onder weg
zijn. Daarnaast voorziet één zone ook steeds een extra ploeg met een operationele
verantwoordelijke hoofdinspecteur. “Tijdens weekendnachten zullen vier ploegen
aan het werk zijn en één ploeg met een operationele verantwoordelijke in de drie
zones”, licht Jack Vissers verder toe. “Doorheen de dag werkt elke politiezone met
eigen ploegen. Voordeel van deze aanpak is dat zo personeel vrijkomt om lokale
toezichtsploegen

Sportieve 70+ van 1.70m
zoekt
sportieve
vriendin tel 0479.43.25.91
N2
Gevraagd: klusjesman voor onderhoud tuin, snoeiwerk van
hagen en bomen, alsook voor
kleine werkjes voor info bellen naar 0494.85.29.84
N1
Te koop: degelijke Duitse Vleugel
van Prof. Piano op rust, 2.800
euro tel 0495.24.60.87
N26

nieuwbouw - renovatie - herstelling
Plaatsen van rookmelders
Domotica !

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

Te huur : Spanje. Regio Murcia.
Dorp San Cayetano. Huis voor 4
personen, 2 slpkm, 2 badk. Groot
zwembad+kinderbad. 10 min rijden van strand San Javier. Info :
Van Doninck : 0468 210252 N3
Te koop: schilderij boszicht,
H1m Br1.25m , prijs op aanvraag, schilder Gaston Noelanders, tel 03.685.19.30 N27

Tuinaanleg
Ronny Kanora

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

Tel. 0477 30 64 23

Ronny.kanora@telenet.be

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

Eindelijk veilig fietsen over
Botermelkbaan: twee kilometer
lange fietspaden ingereden
Na een voorbereiding van vijftien jaar en ruim anderhalf jaar werken, is de
Botermelkbaan klaar. Grootste veranderingen zijn de brede fietspaden over twee
kilometer, de nu gedeeltelijk afgesloten Wezelsebaan en de verkeerslichten ter
hoogte van de Alice Nahonlei.
Burgemeester Maarten De Veuster (N-VA) had zijn eigen fiets van stal gehaald om
samen met de schepenen Paul De Swaef (N-VA), Véronique D’Exelle (N-VA) en Iefke
Hendrickx (N-VA) de nu volledig afgewerkte baan in te fietsen. Alleen Wouter Rombouts
(N-VA), nochtans de trekker van het dossier, moest verstek laten gaan wegens ziekte.
De Botermelkbaan mag als N121 dan wel een gewestweg zijn, het was de gemeente en
onder meer Rombouts die jarenlang heeft aangedrongen op de betere beveiliging van
de drukke verbindingsweg tussen Brasschaat en ’s-Gravenwezel.

WANDELINGEN
WANDELINGEN
WANDELZOEKTOCHT
T.E.M. 30 SEPT.
2 de
MAART
TRAPPISTENTOCHT
tvv
1.000km2014
van Kom op tegen Kanker start en aankomst, dreef van31STE
het Vrieselhof
Oelegem,

Dat liep niet bepaald van een leien dakje. De voorbereiding nam liefst vijftien jaar
in beslag alvorens pas eind 2019 de schop in de grond kon. Dat kwam onder meer
door het zoeken naar budgetten, een tijdrovende onteigeningsprocedure en omdat
één buur het niet nam dat de Wezelsebaan volledig zouden worden afgesloten, zoals
aanvankelijk de bedoeling was. Ze vreesde voor verkeersoverlast in andere straten
waaronder de Alice Nahonlei.
“Ik ben toen persoonlijk gaan onderhandelen en heb met de dame een
dadingsovereenkomst kunnen sluiten. Hierop is ze gestopt met het telkens opnieuw
aanvechten van de bouwvergunning. We hebben toen ook met Agentschap Wegen en
Verkeer een compromis bereikt over de hertekening van het bewuste kruispunt met
de Wezelsebaan”, heeft De Veuster het over de lange aanloop naar de werken.

VERHALENWANDELING
Park van
Brasschaat, www.brasschaat.be/verhalenwandeling, 03.650.03.01
CULTUUR

Die zijn nu toch klaar en hebben 3,6 miljoen euro gekost. Dit geld van de Vlaamse
overheid, Water-Link en het gemeentebestuur ging naar nieuwe rioleringen, het
uitgraven van brede grachten om het regenwater af te voeren en vooral naar brede
fietspaden over de hele lengte van twee kilometer: van de Botermelkbrug over het
kanaal Dessel-Schoten tot helemaal aan het Klein Schijn, de waterloop op de grens
met ’s-Gravenwezel. Ondanks de ongelukkige val van een wielertoerist vorige week
over een achtergelaten werfplaat, zijn de brede, vlot bollende fietspaden een echte
aanwinst, zeker met heel wat scholen in de directe omgeving zoals ’t Lommert, SintLudgardis en Campus Kajee.
“Het is niet alleen veiliger fietsen langs de Botermelkbaan, zwakke weggebruikers
kunnen ze voortaan ook veiliger oversteken”, demonstreerde de burgemeester zelf.
Ter hoogte van de grens met ’s-Gravenwezel ligt voortaan een groot waterbekken dat
het hemelwater zal bufferen om het vervolgens vertraagd te laten afvloeien richting
Klein Schijn. Dit belooft een mooi, groen plekje te worden.
Ook ter hoogte van de Dennenlei komt een (kleinere) waterbuffer van waaruit het
regenwater zachtjes richting Kromvenbeek zal geleid worden. Door het hemelwater
eerst lokaal te bufferen en het pas later traag te laten dorstromen, vermijdt de
gemeente dat er bij hevige regenval wateroverlast ontstaat in de omliggende
waterlopen.

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
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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

LIBELLEN SPOTTEN
2 MAART 2014
De Pont 45, Schilde, www.schilde.be

7 AUGUSTUS 10 TOT 12U30
31STE TRAPPISTENTOCHT

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

FIETSTOCHT
2 MAART 2014
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31STE TRAPPISTENTOCHT

Fietsen tussen provinciale groendomeinen, ontdek het Schijn tussen het Rivierenhof in Deurne en het
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11
Vrieselhof in Ranst, 47km, www.provincieantwerpen.be
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11
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Afstanden 6, 10 ,12, 2021
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Brasschaat-Kapellen, organisatie vtbKultuur Brasschaat, www.vtbkultuur.be/brasschaat
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PARKHAPPENING
2 AUG
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz.
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Brecht, optreden Jean & Les Flamands, www.parkhappening-Brecht.be, inkom gratis

2 MAART 2014
OPTREDEN
LUC CAALS

31STE TRAPPISTENTOCHT
13-14-15 AUG

Afstanden 6, 10
,12, 18, 20,
30, 40km,
Sint-Antonius
Zoersel www.nvz.
0477 27 93 11
Fakkeltheater,
Hoogstraat
12,24,
Antwerpen,
reservatie
070/246.036,
www.fakkeltheater.be
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door heel de wereld in de eeuwen der
of
0477.72.36.30
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius
Zoersel
www.nvz. 0477 27 93 11 Z41
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eeuwen, amen.
Vakantie
zomer/overwinteren
Zeg dit gebed 6x per dag gedurende 9
Murcia (Los Alcazares) 500m van
dagen enGEZOCHT
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Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477all-in)
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F.V.
UW ACTIVITEITEN HIER? MAIL HET DOOR OP INFO@BODEVANSCHOTEN.BE

BUURTRAAD ELSHOUT
organiseert

5de GARAGEVERKOOP

MOEDERDAG
EDITIE
10 AUGUSTUS
3 AUGUSTUS

op zondag 29 augustus 2021 van 10-16u
doorheen de straten van wijk Elshout Schoten
Meer info:
buurtraadelshout@hotmail.com
Profiteer ook van de
KIJKDAG
in onze kleuterschool
“Leefschool Elshout”! Fortbaan 79

Groene vingers van vijfdeklassers
Bloemendaalschool leveren
Appel & Ei mooie som op
Dankzij de groene vingers van de zopas afgezwaaide leerlingen van de vijfde
klas in de Schotense Bloemendaalschool, kan de sociale kruidenier Appel & Ei
ook kansarme gezinnen aan fruit helpen.
De juffen Petra Van De Vijver en Gracy Andriessen houden niet alleen van
kinderen, maar ook van planten. Hun klassen lijken soms meer op serres. Die
liefde voor het verzorgen en kweken van onder meer pannenkoekenplanten en
graslelies hebben de twee juffen intussen overgedragen aan hun leerlingen.
Zopas werd de opbrengst – de mooie som van 500 euro – samen met de laatste
plantjes overhandigd aan Tania Gosseye, ondervoorzitter van Appel & Ei. De
sociale kruidenier ligt vlakbij de ingang van de Bloemendaalschool. De actie was
dus ook een toonbeeld van goed nabuurschap.
“Fantastisch mooi gebaar”, nam Tania Gosseye het cadeau in dankbaarheid
aan. “We gaan met dit geld proberen om klanten die het echt niet breed hebben
en daarom het vers fruit vaak laten liggen, toch aan een met gezond lekkers
gevulde boodschappenmand te helpen. We zijn alle leerlingen, beide juffen en
directeur Sofie Dirix erg dankbaar voor deze solidariteit.”

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 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
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

VANAL NV

HORECA EN BEDRIJFSKEUKENS
Zoekt

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

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)

Gezocht
WINKELBEDIENDE voor slagerij

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

dan kunt u contact opnemen
via tel nr 0478.23.99.90
of
0468.11.43.51
N12
Student bio-Ingenieur geeft
graag bijles in wiskunde,
chemie, fysica en biologie.
Meer info: mdonders@hotmail.
be of tel 0487.645.356
N9
Gezocht: tuinman, voor ca 20 uur
p/w in Schoten, heeft u interesse

Afbreken van uw woning,
garage,
tuinhuis
,
tel
0487.715.534 (particulier) N21
Goedkoop
leegruimen
van
uw
tuin,
planten,
hagen
enz…
gratis
offerte,
tel
0487.715.534 (particulier) N23

Gezocht
werk:
tuinen
schilderwerk en ook klusjes tel
0488.591.112 (particulier) Z117

Ben jij de collega die wij zoeken?
Work-life balance!
Door de digitalisering kan je heel flexibel werken.
Ons kantoor is op een boogscheut van de afrit E19 gelegen, en gemakkelijk bereikbaar met
openbaar vervoer.
Verplaatsingen worden dus herleid tot een minimum.
Opleiding en coaching in groeitraject!
Jaarlijks volgen we verschillende professionele opleidingen die zorgen dat jouw kennis en
ontwikkeling kan uitgebreid worden of up to date kan blijven.
Wil je je ITAA titel behalen? Wij zorgen voor de nodige ondersteuning in dit traject.
Dynamisch team medewerkers
Je voelt de bruisende energie van een team opgebouwd uit een gezonde mix van ervaring en
jong talent. Met zin en enthousiasme in teamverband kunnen werken is voor ons kantoor zeer
belangrijk!
Flexibel loonpakket!
Een mooi loonpakket op maat waar een bedrijfswagen of bedrijfsfiets een onderdeel van kan zijn
indien gewenst

DOSSIERBEHEERDER/ BOEKHOUDER
Hoe ziet jouw dag er uit?
• Je staat in voor de volledige boekhoudkundige en eventuele fiscale afwerking van
een portefeuille klantendossier onder begeleiding van een adviseur.
• Je geeft 1ste lijnadvies voor klanten tot klantenbezoeken onder begeleiding.
• Je maakt deel uit van een team medewerkers om samen (pro)actief steeds de beste
oplossingen te verschaffen aan onze klanten.
• Je verwerkt niet zelf de dossiers van A-Z maar samen met een team medewerkers en
adviseurs.
Wat voor iemand zou goed passen in deze rol?
• Je hebt minstens een bachelorsdiploma in accountancy/fiscaliteit en hebt enkele jaren
relevante werkervaring als boekhouder opgebouwd.
• Basiskennis van personen- en vennootschapsbelasting is een pluspunt.
• Je leergierigheid en zin voor initiatief binnen een team drijven je verder om continu op
zoek te gaan naar verbetering en groei, zowel op persoonlijk als professioneel vlak
What’s in it for you?
• Flexibel werken in een digitale werkomgeving.
• Een leuke sfeer op kantoor waar medewerkers gewaardeerd worden en erkend voor
hun prestaties.
• Wij bieden je de ondersteuning en begeleiding die nodig is om door te groeien
• Je inzet wordt beloond met een aantrekkelijk salarispakket inclusief extralegale
voordelen en bedrijfswagen/ of fiets.
Solliciteer vandaag nog!
Aarzel niet en solliciteer! Mail je cv naar bansoms@antax.be

Gratis
leeghalen
van
inboedels,
bel
vrijblijvend
tel
0478.53.67.19
Z124
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
Schilderwerken,
gyproc,
laminaat,
all
soorten,
bezetten,
schilderklaar
maken,
gratis
offerte
tel
0467.327.615 (particulier) Z137
Bijles wiskunde 1-4 middelbaar
aan huis door leerkracht wis/
wet tel 0472.36.71.77
Z138
Gezocht werk: poetsen en ook
strijken , ik heb 20 jaar ervaring
(bij steeds dezelfde mensen)
tel
0497.84.86.48
Z139
Particulier koopt uw auto alle
soorten: benzine diesel oud ,
nieuwe met schade of prima
in orde zonder keuring alles.
bel gerust vrijblijvend Tom
0491.758.399 (particulier) Z146
Goedkoop
afbreken
van
uw
tuinhuis,
garage
en
afvoeren, gratis offerte, tel
0487.715.534 (particulier) N24
Renoveren
van
verlichting:
opnieuw
bekabelen
van
luchters en staande lampen,
vervangen
stekkers
en
schakelaars,
installatie
snoerdimmer enz … gsm
0475.79.65.12 (particulier) Z147
Alle tuinwerken: Onderhoud
hagen, gazon, verticuteren,
onkruid, bemesten, e.d. vaste
prijs 25euro/ uur Regelmatig
of eenmalig: 0486/06.36.58
(particulier)
Z148

@verteren
doet
renderen!

GEZOCHT MAGAZIJNIER-ORDERPICKER

Voltijds

Amanvida (de internationale webshop en online groothandel met natuurlijke, bio en fair trade producten) is op zoek
naar een orderpicker. Ben jij een gedreven medewerker die graag de handen uit de mouwen steekt voor onze vestiging
in Schoten? Bij ons ben je niet gewoon een magazijnier. Je bent een belangrijke schakel binnen het Amanvida team
waarbij je verantwoordelijk bent voor het magazijn. Jouw taak bestaat eruit te zorgen voor een vlot en correct magazijnbeheer. Je ontvangt, registreert en stockeert binnenkomende goederen en verstuurt de verschillende online bestellingen.
WIJ VERWACHTEN
- Je staat in voor het picken van de bestellingen die binnenkomen via de webshop.
- Je verpakt de gepickte goederen en zorgt voor het etiketteren ervan.
- Je controleert binnenkomende goederen en zorgt dat deze op de juiste plaats komen.
- Je spreekt en schrijft perfect Nederlands.
- Je bent een echte teamplayer maar je kan ook perfect zelfstandig werken.
- Je zorgt voor orde en netheid in het magazijn.
- Je hebt een basis computerkennis voor het afdrukken van verzendlabels, verzendlijsten en facturen.
PLUSPUNTEN
- Magazijn-, PC- en heftruck-ervaring
WIJ BIEDEN
- Je zal genieten van een open en vriendschappelijke werksfeer.
- Je zal correct verloond worden en de kans krijgen om bij te leren.
- Je bouwt mee aan een winstgevend groeibedrijf.
INTERESSE?
Ben je de gemotiveerde orderpicker die wij zoeken? Laat dan zeker van je horen.
Stuur ons je CV met foto per email naar chantal.voets@amanvida.eu
en vertel ons waarom je in het Amanvida-team zou passen.
Brechtsebaan 42 unit 70 - 2900 Schoten - www.amanvida.eu

26-Amanvida-order picker-BvS-190x125.indd 1

GEVRAAGD

MAGAZIJNMEDEWERKER
(M/V)

Voltijds - dagshift - geen weekends
Contract van onbepaalde duur
Onmiddellijke indiensttreding

VAN CROMBRUGGEN N.V. - Wommelgem
Reacties enkel via e-mail:
info@vancrombruggen.be

AMAN

VIDA
19/07/2021 10:18

VANAL NV

Alpha Heating
haarden & interieur

Alpha Heating is een toonaangevend bedrijf in het
ontwerpen, leveren en plaatsen van haarden of kachels
& bijhorende afwerkingen. Dit gebeurt bij onze klanten in
nieuwbouwwoningen of renovatieprojecten.

INSTALLATEUR
HAARDEN (M/V)
Je profiel:
• Eerlijke, stipte, goede werker, flexibel, bereid om al doende te
leren.
• Een verzorgd uiterlijk, vriendelijke houding en ordelijk werk
zijn belangrijke eigenschappen om klantgericht te kunnen
functioneren.
• Ervaring met het plaatsen van Gyproc-wanden en stukadoorwerk
is een sterke troef.
• Je beschikt over een rijbewijs B.
We bieden:
• Voltijds contract van onbepaalde duur met correcte verloning.
• Werken in een dynamisch team met modern denkende
zaakvoerders en mogelijkheden om mee te ontwikkelen binnen
een sterk groeiend bedrijf.
• Goede opleiding “on the job”.
Interesse?
Bel Danny Daniels op 03 644 68 88 tijdens de kantooruren of mail
naar danny@alpha-heating.be.

ikhouvanvuur.be

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
• 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

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

Gezocht

KOK met ervaring
parttime of fulltime

WINKELBEDIENDE met ervaring
fulltime of flexijob

Meer info
Tel. 0471 74 73 45 - info@micknchick.be

Bijles wiskunde, Fysica, alle
niveaus, jaren ervaring, aan
huis, tel 0474.97.64.66 Z36
Restauratie
reinigen
van
schilderijen op doek of paneel,
vergulden
en
herstellen
van de omlijsting en andere
kunstwerken, tel 03.658.71.20 of
0474.59.02.62 (particulier) Z29
Ik zoek werk als schilder, kl
reparaties, tuinwerk, prijs 14

In- en verkoop tweedehands
mobiliteit
scooters
tel
0495.53.26.89 (particulier) Z86
Gezocht
werk:
tuinen
schilderwerk en ook klusjes tel
0488.591.112 (particulier) Z117
Gratis
leeghalen
van
inboedels,
bel
vrijblijvend
tel
0478.53.67.19
Z124

Ben je op zoek naar een hele leuke job binnen een fijn team in jouw regio?
Lesseliers & Co is reeds meer dan 25 jaar een gespecialiseerde onafhankelijke verzekeringsmakelaar voor ondernemingen, vrije beroepen en
zelfstandige ondernemers. Voor dit cliënteel koppelen wij professionalisme, know-how en onafhankelijkheid aan een hoog niveau van service
en persoonlijke betrokkenheid.
Neem zeker een kijkje op onze website www.lesseliers-co.be/jobs
Ingevolge onze continue groei, zijn wij op zoek naar fijne collega’s ter versterking van ons huidige team:

RELATIEBEHEERDER BOAR VERZEKERINGEN VOOR ONDERNEMINGEN
• Je bent, naast de account manager, het eerste aanspreekpunt voor uw toegewezen cliënten ondernemingen.
Je bent verantwoordelijk voor de volledige interne opvolging van deze toegewezen verzekeringsdossiers: van offerte tot polisaanmaak,
dossierupdates inbegrepen.
• Je kan aan de slag in een dynamisch varia-team met 10 collega’s dat intens samenwerkt met het schade-team en het leven-team.
• Je hebt hiervoor dagelijks contact met verzekeraars en met jouw cliëntenportefeuille.
Hierbij komen je onderhandelingsvaardigheid en gevoel voor onafhankelijke adviesverlening van pas.

RELATIEBEHEERDER PENSIOENOPBOUW, BESCHERMING INGEVAL VAN OVERLIJDEN EN
INVALIDITEIT VOOR BEDRIJFSLEIDERS EN BEOEFENAARS VRIJE BEROEPEN
• Je bent, naast de account manager, verantwoordelijk voor de volledige interne opvolging van de u toegewezen verzekeringsdossiers van
onze cliënten; van offerte tot polisaanmaak, dossierupdates inbegrepen.
• Je kan technisch aan de slag in een dynamisch leven-team met collega’s met ruime ervaring waardoor je on the field veel kennis en
ervaring kan opdoen.
• Je hebt hiervoor dagelijks contact met verzekeraars en met jouw cliëntenportefeuille.
Hierbij komen je onderhandelingsvaardigheid en gevoel voor onafhankelijke adviesverlening van pas.
Jouw profiel
• Je beschikt over een bachelor- of masterdiploma in een relevante richting (rechten, financiën en verzekeringen, handelswetenschappen,
rechtspraktijk,…).
• Je hebt ervaring in de verzekeringssector en bent geboeid door de techniciteit van verzekeringscontracten.
• Je beschikt over een professionele en cliëntvriendelijke aanpak
• Je bent administratief sterk en je getuigt van een dagdagelijkse gedrevenheid.
• Je bent een echte teamplayer
Ons aanbod
• Je komt terecht in een dynamische werkomgeving met een cliëntgerichte aanpak.
• We werken paperless met Brioplus en Egor.
• We zorgen voor een uitdagende job met permanente opleidingsmogelijkheden, zowel technisch als op vlak van persoonlijke ontwikkeling.
• We hebben een flexibele thuiswerkpolicy.
• We bieden een aantrekkelijke verloning, met inbegrip van groepsverzekering en tal van andere extralegale voordelen in functie
van kennis en beroepservaring.

Wens je deel uit te maken van ons hecht team, mail dan zo vlug mogelijk uw CV met begeleidende
motivatiebrief naar Roos Borms via r.borms@lesseliers-co.be. Uw sollicitatie wordt vertrouwelijk behandeld.

Chiro Wijnegem wast witter
Zo’n tachtig Wijnegemnaren reden onlangs hun auto, fiets of bromfiets naar het
terrein van Chiro Joke Scindal aan de Wommelgemsteenweg. Daar hadden het
leidingteam en de aspiranten een heuse carwash ingericht. Het succes en euro
voor een wasbeurt van een vuile wagen, is geen geld.
“We haalden dankzij onze inspanningen met zeem en spons toch bijna duizend
euro binnen”, blikt ervaren leidster
Jana Bosschaerts op een dag in het
sop. “Dat geld is welgekomen want
onze Chiro-fuif, onze voornaamste
bron van inkomsten normaal, kon
dit jaar alweer niet plaatsvinden.
De kassa van de carwash komt
van pas voor aankopen voor onze
zomerkampen.

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

T. 0474 71 53 97

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

Tel. 03 680 17 70

www.dellafaille.be

Uw lokale AXA-bank
Onafhankelijk financieel
advies & beleggingen
Onafhankelijke
verzekeringsmakelaar

Aangepaste behandeling voor
diabetes- en reumapatiënten

Creëer uw
eigen geluk,
maar laat
ons helpen!

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

Markt 13 | 2900 Schoten KBO / BTW BE 0426 142 675 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen

Wachtdienst
dierenartsen

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

Brecht – Nonkel Kris bouwt geluidsstudio voor zieke Mats (16)
In volle coronacrisis kreeg Mats Stoffelen (16) te horen dat hij teelbalkanker heeft.
Zijn nonkel, Kris Driessens, wil Mats’ droom realiseren en fietste met vrienden naar
Scherpenheuvel. Hij stak er 1.170 kaarsen aan voor Mats. Hij bouwt voor Mats een
geluidsstudio. Make A Wish zorgt voor de inrichting ervan.
“Ik kon niet aan de zijlijn blijven toekijken. Ik was al verschillende keren naar
Scherpenheuvel gefietst om er een kaarsje voor Mats te branden. Eerst eentje, dan een
paar en de laatste keer een stuk of tien, maar blijkbaar was dat nog niet genoeg. Daarom
besliste ik om op 20 juni met acht mountainbikevrienden opnieuw op bedevaart te
trekken richting Scherpenheuvel. Dit keer een off-road tocht van ongeveer tweehonderd
kilometer en er zo veel mogelijk kaarsen branden voor Mats of voor wie het nodig heeft.”
Heel wat mensen steunden de actie. Nonkel Kris kon maar liefst 1.170 kaarsen aansteken.
Hij kreeg daarbij de hulp van een dertigtal aanwezigen. “We hadden liefst een halfuur
nodig. De hele kapel was exclusief voor ons. De pastoor had dit nog nooit meegemaakt.
We konden de kaarsen kopen voor de helft van de prijs zodat er meer budget voor de
studio overbleef. Ruim driehonderd sympathisanten, onder wie ook mensen die Mats en
mij niet kennen, hebben gesteund. Dat was erg overweldigend.”
Ook voor Mats. “Het was spectaculair, het gaf me zowel fysiek als mentaal een heel
warm gevoel”, bekent hij. “Die grote solidariteit, het gevoel dat zo veel mensen meeleven
met hem, heeft hem echt een boost gegeven”, vult mama An Driessens aan. “Al was

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

PEDICURE

(alleen op afspraak)

Ost Dirk
Tel. 0495 48 36 75

hij na die trip naar
Scherpenheuvel wel erg
vermoeid.” Ook voor
papa Tom Stoffelen en
zus Mare (15) werd het
een emotionele dag:
“Mooi om te ervaren hoe
iedereen meeleeft”.
Dankzij de steunactie
kan
nonkel
Kris
nu
starten
met
het realiseren van
Mats’ droom. Die wil
stemacteur worden. “Audities gebeuren door het insturen van demofilmpjes. Als hij
die wil opnemen moet iedereen in huis muisstil zijn”, lacht mama An. Een geluidsstudio
moet dat ongemak oplossen. “Dankzij het ingezamelde geld kan ik ook professionelen
inschakelen voor de bouw van de geluidsstudio. Make A Wish zorgt voor de inrichting
ervan. Normaal was dit budget voorzien voor een reis.

