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Mooie apotheose actie Hart voor
Wijnegem: oase voor
woonzorgcentrum Rustenborg
Woonzorgcentrum Rustenborg beschikt sinds kort over een oase van een
tuin. Die werd aangelegd door het Wijnegemse bedrijf Avantgarden. “En dat
dit gebeurde met het geld dat de lokale handelaars vorig jaar inzamelden om
de rusthuizen, hun bewoners en personeel een hart onder de riem te steken,
maakt de Wijnegemse cirkel mooi rond”, aldus een stralende Lieve Kelders,
die de tuin inhuldigde.

Parkhappening in Brecht

Prikkelarme kermis in Schoten

Zomer in het park in Schilde

Chiro Wijnegem naar Hongarije

De eerste coronagolf leek een beetje onder controle toen Lieve Kelders (N-VA),
voorzitter van Woonzorggroep Voorkempen en de uitbaters van de intussen gesloten
traiteur Melisse en die van Keurslagerij De Boucherie in mei 2020 hun actie ‘Een hart
voor Wijnegem’ voorstelden.
“Met de opbrengst van een loterij een grote barbecue organiseren voor alle residenten
en de mensen die hen zo goed verzorgd hadden. Dat was de bedoeling, maar dat feest
hebben we na de heropflakkering van het virus toen maar wijselijk afgelast”, vertelt
Sylvia Stevens van Melisse.
Maar de solidariteitsactie bleek gelukkig al even besmettelijk. Heel Wijnegem toonde
zich betrokken, zeker toen het dorp tijdens de tweede coronagolf zo sterk getroffen
werd. In Molenheide raakten meer dan dertig bewoners aangestoken door het
coronavirus en tien van hen overleefden dit niet. “Uitgerekend mijn moeder Paula (92)
was één van hen”, vertelt Frank Schoonvliet van Melisse met weemoed in de stem.
De solidariteitsactie werd een groot succes. Het kleine Wijnegem toonde zich groot in
medeleven. Er werden coronaschotels en kunstwerken verkocht, een hartjeszoektocht
op het getouw gezet en de lotjes van de tombola vlogen de deur uit. Het eindresultaat
mocht gezien worden: 16.000 euro, mede dankzij een bijdrage van de raad voor lokale
economie.

In woonzorgcentrum Rustenborg koos de directie ervoor om de gekregen 8000 euro te
investeren in de aanleg van een prachtige binnentuin. “De tuiniers van Avantgarden
leverden prachtig werk”, aldus een dankbare ‘huisbazin’ Lieve Kelders. “De tuin staat
nu vol prachtige planten en bloemen, maar is ook afgesloten. Zo is er geen gevaar
dat onze bewoners ongemerkt zouden wegglippen. Iedereen – zowel bewoners,
verzorgenden als familieleden - kan nu met een gerust hart genieten van deze fraaie
uitbreiding van ons woonzorgcentrum. Hier droomde deze gemeenschap al lang van.”
Bij de inhuldiging tekenden naast Lieve Kelders ook gemeentelijk directeur Leen
Nagels, Lambert Mostmans en Chantal Baert van de Raad voor Lokale Economie,
schepen Maarten Janssens (N-VA) en Luk Logist, zaakvoerder van Avantgarden dat
in eigen gemeente extra z’n best deed om van de Rustenborg-binnentuin een echt
pareltje te maken.
Nils Bursens, directeur van het particuliere Molenheide maakte eerder al bekend
dat het deel van de gift dat die zorginstelling toekomt, zal aangewend worden om
een petanquebaan aan te leggen en een elektrische riksjafiets te kopen, waarmee
bewoners in hun rolwagen door het dorp kunnen gereden worden.

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

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.
D.C.

margrieten wel mooi uitgekomen. Al
kennen we zelf lang niet alle soorten
hoor”, neemt Fons (67) er zijn hak nog
eens bij om een perk met de allures
van een bloemenweide te fatsoeneren.

Wonderbaarlijke transformatie
Gasketelplein
Eén van de mooiste bloemenweiden van Schoten ligt niet in Schotenhof, langs
de vaart of in het gemeentepark, maar op het Gasketelplein middenin het
dorpscentrum. Dat de politieagenten, die er hun bureau hebben, en de vele
passanten van dit kleurrijk tafereel kunnen genieten, is te danken aan Adam,
Fons, Magda en Rosi, vier bewoners van de sociale woningen op de hoek van het
plein.
Wat een verademing voor wie deze zomer het plein betreedt. Met wat verbeelding
waan je je op een Alpenweide of tussen twee Toscaanse heuvels. Wat een
bloemenpracht. “Ja ze staan mooi dit jaar”, monstert Fons Bal ‘zijn’ pronkstuk.
“Allemaal wilde bloemen die we vorig jaar al zijn beginnen inzaaien. Maar toen
was het resultaat nog niet je dat. Maar nu zijn de korenbloemen, papavers en

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

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
Brecht – Koers
doet
dorpskern
herleven

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

0493 42 80 79
Er is Dansen .. en er is Dansen bij Dansclub 2000 !! Interesse ??, kom dan, vrijblijvend, naar het Gemeenschapscentrum
WERF 44 Schoolstraat 44 Schilde opendeurdagen op 2 en 7 september om 20h00
info :03/383 54 53

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

Voor het eerst sinds 2019 kon er in
Brecht nog eens een wielerwedstrijd
plaatsvinden. Dat was te merken
aan het grote deelnemersaantal.
Liefst 280 renners tussen acht en
veertien jaar stonden op de Vlaamse
feestdag aan de start. Normaal zijn dat er zo’n 120 à 160. De organisatie was in handen van het WACteam. “We moesten
de zeven reeksen per leeftijdscategorie zelfs opsplitsen om iedereen de kans te geven om mee te rijden. We zijn
zelfs wat vroeger gestart, om 12.30u en om 19u moeten de laatste renners binnen zijn”, klinkt het bij de organisatie.
De renners kwamen van over heel Vlaanderen en zelfs Wallonië. “Door corona zijn er weinig wedstrijden geweest. De
honger is dus erg groot.” Ook bij de toeschouwers was dat het geval, want het was gezellig druk op de Gemeenteplaats.

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

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

Eva Balemans levert met
podcastreeks bijdrage tot meer
duurzame wereld
Schotenaar Eva Balemans is marketing consultant. Als zij dan een podcastreeks
maakt met vier P-woorden in de titel, zou je verwachten dat die Prijs, Promotie,
Product en Plaats heet. Maar nee. Het is de People Planet Profit Podcast die je
moet zoeken op Spotify om de jonge vrouw inspirerende rolmodellen te horen
interviewen die net als zij geloven dat je met het duurzaam leiden van je
onderneming driedubbele winst kan boeken.
Eva Balemans (24) heeft heel wat talenten. Ze behaalde aan de universiteit vlotjes een
economiediploma, was daarvoor in haar eentje al door Australië en Nieuw-Zeeland
getrokken en won als singer-songwriter rockrally’s door alleen met haar gitaar
zelfgeschreven liedjes te brengen.
“De jongste tijd ben ik – mijn grote liefde Navid even buiten beschouwing gelaten –
vooral bezig met hoe we onze samenleving en economie duurzamer kunnen maken”,
vertelt Eva, even thuis bij haar ouders in Schoten.
“Je een meer duurzame levensstijl eigen maken, is goed voor mens, planeet, maar kan
ook voor bedrijven winst opleveren”, zegt economiste Eva. “Ik koos er bus bewust voor
om een aantal ondernemers te interviewen die dat volgens mij al langer in de gaten
hebben en toepassen. ”
Opvallende eerste gast in de reeks is Vera Smets, Eva’s eigen moeder. “Een echte
cijferkampioen en druk gesolliciteerd financieel raadgever”, spreekt de trotse dochter.
“Maar mama maakt ook bewust tijd voor allerhande vrijwilligerswerk. Ze zet zich in
voor de sociale kruidenier Appel & Ei, is bestuurder van de Burgemeester Marnixschool
en maakt heil- en leerzame wandelingen met soulmates uit het bedrijfsleven.”

“Die combinatie is goed voor haarzelf, maar ook de samenleving wint erbij. Het is
belangrijk - ook voor je werkgever - dat de work life balance goed zit. Bijvoorbeeld
samen met je afdeling goede doelen laten steunen, kan meer dan een hoger loon
zeker jonge mensen blijvend motiveren om zich in te zetten voor je bedrijf”, meent Eva.
Creatieve Eva verzorgde
eigenhandig de techniek
van elke podcastopname
en zong ook zelf de tunes in.
Het interview eindigt telkens
Piet
Huysentruyt-gewijs,
met enkele ‘lessen’ die Eva
zelf heeft geleerd en die ze
de luisteraars wil meegeven,
zonder al te belerend te
willen overkomen.
Zoek naar People Planet
Profit Podcast, onder meer
op Spotify en https://anchor.
fm/eva-balemans

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)
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

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
heel zuinig te zijn en de steun van de
gemeente. Die heeft ons erg geholpen
met een toelage van 12500 euro. Ook
de inbreng van sponsor Eurodal uit
Grobbendonk was essentieel.”

TC Brabo trots met uitbreiding
padelvelden
Met enkele demonstratiewedstrijden door Vlaamse topspelers en een bescheiden
receptie vierde TC Brabo de ingebruikneming van haar twee padel-speelvelden. “We
zijn de enige plek in Schilde waar je deze populaire nieuwe sporttak kan beoefenen”,
aldus een trotse voorzitter Dirk Campo.
Omdat sportschepen Pascale Gielen (N-VA) forfait moest geven, was het haar
collega voor Ruimtelijke Ordening Marianne Van Alphen (Open Vld) die symbolisch het
eerste balletje over het net klopte aan de Riemstraat op een overigens diepblauwe
ondergrond. Ook schepen van Financiën Olivier Verhulst (Open Vld) maakte deel uit van
het gemeentelijk ‘team’ bij de officiële opening.
Die ruime delegatie is niet verwonderlijk. “De aanleg van padelterreinen is een dure
aangelegenheid”, weet padel-verantwoordelijke bij Brabo Marc Verheyen. “We hebben
hier toch 100.000 euro geïnvesteerd. Dat was alleen mogelijk door de voorbije jaren

De steun van de gemeente kwam
er ook door het afleveren van de
omgevingsvergunning. Dat was niet zo
evident want in 2019 had TC Brabo nog
aangekeken tegen een weigering door
de provincie na een klacht van een buur.
“Op aangeven van onze architect Werner Braeckmans uit Schoten hebben we de wijze
van inplanting herbekeken en bijgestuurd”, vertelt voorzitter Dirk Campo over de
totstandkoming van dit project.

BACK 2 SCHOOL
STIJL & COMFORT
1000 M SCHOENEN • LEDERWAREN • REISARTIKELEN
2

Bredabaan 757 • 2930 Brasschaat
Tel. 03 337 07 30

WWW.FRAMANDI.BE
ADV FRAMANDI_BackToSchool_1/2.indd 1

KORT NIEUWS UIT DE REGIO

OMA OLYMPISCH HOCKEYKAMPIOEN ALEXANDER HENDRICKX APETROTS

Ans Janssen-Lammerinks (91), oma van olympisch topschutter Alexander
Hendrickx uit Schilde, mag een gouden bladzijde bij kleven in het dikke

plakboek dat ze al twintig jaar bijhoudt over haar sportieve kleinzoon.
Uitbundig juichen is aan deze pientere zakenvrouw op rust niet besteed. Maar
toen haar oogappel daar zomaar de Brabançonne stond te zingen op het
hoogste schavotje, moest ‘mammie’ toch een traantje wegpinken.

FAMILIE ZWAAN TOONT FIER KROOST

Vorig jaar had de brutale roof van hun bijna uitgebroede eieren tot
verontwaardiging en treurnis geleid in Schoten. Maar dit keer is het koppel
knobbelzwanen op de E10-plas er wél in geslaagd om maar liefst zeven
gezonde jongen op de wereld te zetten. “We genieten er elke dag van”, aldus
een sterk meelevende Mike Valcke, voorzitter van de wijkvereniging.

OPEN: ma.: 13.30 tot 18.30u.
di.-vrij.: 9.30 tot 18.30u.
zat.: 9.30 tot 17.30u
Ruime gratis parking bij de winkel.
6/08/2021 10:52

Loodgieterij

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

Koper- en zinkwerken
Plaatsen van
badkamers en warmwatertoestellen
Rioleringswerken

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

Carolien Snoeys,
8C8 VASTGOED BVBA

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

Leidingsploeg Scouts Schilde Bergen
besluit zomerkamp met
opruimwerk in Pepinster
Helemaal in de geest van wat de stichters van de jeugdbeweging destijds voor
ogen hadden, sloot een ploeg leiders, leidsters en oud-leiders van de Scouts
van Schilde Bergen hun zomerkamp af door mee de handen uit de mouwen
te steken in het door de overstromingen zwaar getroffen Pepinster. Onder
meer de bekende Waalse komiek Bruno Taloche kwam Rafaël Keuppens en
zijn kameraden bedanken.

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

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

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

NIEUWE - WEBSHOP
MET EXCLUSIEVE AFSLANKPRODUCTEN
MET COLLAGEEN

www.slimway.be

The Bonnie Blues
stelen harten
van Schotenaren
op zomerse
muziekavond

Bel of whatsapp 0472 24 43 14 / 0468 31 75 05 / 0484 95 57 78

De zomerse muziekavonden in open
tent in de academie voor beeldende
kunsten van Schoten, lokken heel
wat belangstellenden. Onder meer
het optreden van The Bonnie Blues
deed de speelplaats zo vollopen als de
coronaregels toelieten. De 150 zitjes
voor Nele Paelinck, Juno Kerstens en
Laura Vanden Heede waren reeds enige
tijd op voorhand gereserveerd.

Weg met de vakantiekilo’s!

De drie kleurrijk uitgedoste nostalgische
jonge vrouwen zongen niet alleen
harmonieus samen, maar ze begeleidden
zichzelf ook op viool, contrabas en
gitaar. De meiden brachten bekende
en onbekende liedjes in de stijl van
de jaren ‘20 tot ‘50, van slowfox en
dansbare klassiekers tot puur cabaret.
En wie goed op hun teksten lette, ging
gegarandeerd met rode oortjes naar huis.

GRATIS BODYANALYSE

Schoten NIEUW: Verbertstraat 50
Schilde - Sint-Job - Antwerpen - Brasschaat - Deurne
Overige
ziewebsite
website
Overigelocaties:
locaties: zie

W W W. A F S L A N K H U Y S . B E

De zomermuziekavonden van gemeente Schoten, die nog doorgaan tot en met 12
augustus, beginnen om 20 uur en zijn volledig gratis. Inschrijven vooraf met bubbels
van vier is gezien de coronaregels nog wel verplicht. www.schoten.be

VITA
ET PAX
VITA
VITA ET
ET PAX
PAX

KAPELCONCERTEN
KAPELCONCERTEN

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 kortlang tel 0479.45.49.42 of
roxane.peeters@telenet.be Z70
Te koop gevraagd: spullen
van
zolder,
schilderijen,
curiosa,
brocante
enz..
tel
03.663.65.70
Z110

Ontstoppingsdienst
E.C.

23/09 AVANESYAN TRIO
NESYAN TRIO
21/10 ENSEMBLE OXALYS & ALON SARIEL
EMBLE OXALYS & ALON SARIEL
25/11
VITALY PISARENKO
23/09
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AMELBERGALEI
35, SCHOTEN
25/11
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25/11 VITALY
VITALY
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35,
SCHOTEN
25/11 VITALY
PISARENKO
AANVANG
19.30
OF 20 U / DEUREN 19 U / TICKETS € 30
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/ TICKETS € 30

OPEN VOOR
IEDEREEN
AANVANG
19.30
OF 20 U / DEUREN 19 U / TICKETS € 30
OPEN VOOR
IEDEREEN
OPEN VOOR IEDEREEN
Kĳk voor meer informatie en tickets op www.vitaetpax.be/informatie-kapelconcerten/
k voor meer informatie en tickets op www.vitaetpax.be/informatie-kapelconcerten/
atie en tickets op Kĳ
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Brecht – Laatste Parkhappening
op het plein laat publiek dansen op
oerdegelijke Nederlandse hits
De Vriendenkring van het Gemeentepersoneel zette op maandagavond 2 augustus
voor een laatste keer deze zomer de Gemeenteplaats in vuur en vlam. Het was
aan Jean et les Flamands om de Brechtenaren te entertainen.
Met een mooi gevulde Gemeenteplaats werd Parkhappening op het Plein
maandagavond gezellig afgesloten. Jean et les Flamands kregen met hun
Nederlandstalige songs het publiek op hun hand. De sfeer zat er goed in. Het weer
zat mee en dat speelde volledig in het voordeel van de compactere corona-editie
van de Parkhappening. De tafeltjes op de Gemeenteplaats raakten mooi gevuld.
Terwijl Jean et les Flamands de ene hit na de andere op het publiek afvuurden,
werd er gezellig gekeuveld. Uiteindelijk werd er zelfs gedanst en werden de
ballades door het publiek zelf feeëriek verlicht met de lampjes die bij de ingang

Alle ontstoppingen
camera inspectie
24/7 bereikbaar
0468 21 28 68
Garagepoorten
domeinpoorten
zonwering rolluiken
automatisaties
alle herstellingen
en onderhoud

03/658 14 80

info@poortencentrale.be

werden uitgedeeld. Zo werd het toch een sfeervolle editie. Uitkijken of volgende
zomer Parkhappening opnieuw in het gemeentepark kan neerstrijken.

Lieve Kelders stelt derde boek voor
Het was al even van de persen gerold, maar nu is het intussen derde
boek van Wijnegems gemeenteraadsvoorzitter Lieve Kelders (N-VA)
ook officieel voorgesteld. Gedeputeerde en partijgenoot Luk Lemmens
kwam daarvoor naar het Weilandshof en had alleen maar lovende
woorden voor de sociaal geëngageerde politica met de vlotte pen.

die mate aan de beterhand dat ze zelfs mijn boekpresentatie kon bijwonen, wat mij
veel plezier deed.”
Ook Lindert Bauweraerts, kleinzoon van Lieve Kelders, was aanwezig en niet toevallig.
“Hij stond mee aan de wieg van dit boek. Samen hebben we uitgezocht hoe ik best
tewerk kon gaan. Hij heeft er ook een boekbespreking over gemaakt en het raakt me
dat hij apetrots is op zijn ‘moe’ ”, straalt Lieve.

‘Uit de wanhoop groeit de hoop’ door Lieve Kelders telt 226 bladzijden en
kost 19,98 euro. Te koop via lieve.kelders@gmail.com of bij de auteur thuis
Bergenstraat 14 in Wijnegem of via www.storylandboekhandel.be

Zetelbedrijf

Lieve Kelders zette Suzanne Heyvaert (foto) extra in de bloemetjes, de vrouw aan
wie ze haar boek opdroeg. “Zij heeft van dag één toen corona begon haar strijd
geleverd tegen pijn, onzekerheid onmacht, afwachten”, weet de auteur. “Tijdens de
tien weken dat ze comateus gehouden werd onderging ze een beenamputatie en vele
maanden van herstel volgde, met telkens weer andere complicaties. Meermaals werd
ze opgenomen in het ziekenhuis. Je zou van minder wanhopig worden, maar Suzanne
vocht, wilde vooruit, trok moedig van leer, bleef hopen en nu is ze stabiel en is ze in

• gordijnen
• stores
• binnenzonwering

vakmanschap sinds 1960

• herstoffering
• maatwerk

BEZOEK
ONZE
WEBSITE

Filip Meyvis

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

Uw hondje gehoorzaam in 1 of 2
lessen bij u thuis? Bel voor een
afspraak, 0495.20.76.50 Z149
Oppas gezocht om onze 2 lieve,
energieke jongens (2j+7j) 2 à
3 keer per week van school te
halen en thuis (in Schilde) te
helpen met huiswerk, met hen
te spelen enz.. tot mama of papa
thuis is v/h werk, je beschikt over
een auto en de nodige ervaring,
je bent liefst speels maar ook
verantwoordelijk,
interesse?
0474.21.27.52 (tel mama)
M1
Te
koop:
teaken
90x200cm,
spotprijs,
Thomas 0495.123.258

Wil je van je vrije avonden iets leuk
maken ? Kom dan naar Dansclub
2000 Opendeurdagen met Gratis Les,
op 2 en 7 september om 20h00 in het
Gemeenschapscentrum WERF 44
Schoolstraat 44 Schilde

Huis van het Kind staat aan
Sint-Cordulaplein
Het Huis van het Kind van Schoten is verhuisd. Alle openbare diensten die zorg dragen
voor de jongste Schotenaren, vind je nu op het Sint-Cordulaplein bij de gelijknamige kerk.
Het Huis van Het Kind bundelt ambtenaren en specialisten die vragen beantwoorden en
diensten verlenen wat betreft kinderopvang, vrije tijd, opvoeding en zoveel meer. Een deel
ervan zat al samen in het Gelmelenparkje, maar ideaal kon je het daar niet echt noemen”,
aldus schepen voor Jeugd en Gezin Iefke Hendrickx (N-VA). “Uitbreiden daar kon wel, maar
alleen in de hoogte en voor die optie hebben we bewust niet gekozen. Maar daardoor
zat onze jeugddienst nog altijd ver verwijderd van de andere diensten die zich om deze
doelgroep bekommeren.”
Het was eigenlijk de bedoeling dat de gemeente, aan het einde van deze legislatuur,
op een elders nog te vinden locatie een volledig nieuw Huis van Het Kind zou bouwen.
Maar toen Hendrickx de winkelpanden in het bouwblok achter het gemeentehuis vrij zag

tafel,
tel
M2

Voor het behalen van
rijbewijs B
Zandhoven en omstreken

RIJSCHOLING.BE
Veilig leren autorijden

staan. smeedde ze het ijzer terwijl het heet was. Vroeger zaten daar een afslankcenter
en bankkantoor. De gemeente regelde een bestemmingswijziging van commerciële
ruimte naar gemeenschapsvoorziening en sloot een huurcontract af met de particuliere
eigenaar, al vond de oppositie de prijs van 4300 euro per maand aan de hoge kant.
Intussen is de verhuizing een feit. Zowel de gemeentelijke jeugddienst, de dienst
onthaalouders, het loket kinderopvang, KIOS vzw, het opvoedingspunt en het
consultatiebureau van Kind & Gezin, vroeger gekend als Het Kinderheil of De Weeg, staan
voortaan ter beschikking aan het Sint-Cordulaplein 1-2. Voorlopig zijn al deze diensten
alleen in de voormiddag bereikbaar en bij voorkeur na afspraak. Al kan je er meestal ook
gewoon binnenlopen.
Huis van het Kind, Sint-Cordulaplein 1-2, tel: 0499 926 236, www.huisvanhetkindschoten.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

voll. ingerichte open keuken
met Bosch toestellen, berging/
wasplaats. Prijs: 875euro+ 20
euro (vaste kosten) Info via:
v e r h u u r. s c h o t e n @ t e l e n e t .
be of 0478/880.130 Z155
Goedkoop vellen van bomen
en afvoeren, gratis offerte, tel
0487.715.534 (particulier) M13

EN ANDERE PLAATSEN

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

Kaddish-leden beschermen hun
huid met biologische zonnecrème
Jeugdhuis Kaddish nodigde herboriste Joke Henderieckx uit voor een workshop DIY
zonnecrème. “Met een leuke groep hebben we natuurlijke zonnecrème gemaakt hebben
op basis van zinkoxide. De crème is hypoallergeen en biologisch afbreekbaar. Ideaal voor
wie liever geen chemische rotzooi meer op zijn lijf wil en zonder schuldgevoel in de beek of
zee wil kunnen springen, want veel mensen weten niet eens hoe vervuilend commerciële
zonnecrème kan zijn”, legt Sarah Ivens van Kaddish uit.
In het kader van de zomerprogrammatie van Bar Bries en ter promotie van volgend
ecoshops was deze workshop volledig gratis. “Het was de eerste workshop in anderhalf
jaar wegens strenge COVID-maatregelen en het deed deugd om te zien dat nog steeds
veel mensen bezig zijn met duurzaamheid. In het najaar volgen nog workshops zoals DIY
vegetarisch broodbeleg , planten stekken/vermeerderen en kruidenlikeur maken”, nodigt
Sarah geïnteresseerden uit zeker een contact op te nemen.
www.kaddish.be

Te huur: Heikantstraat 78,
appartement op 1eV te huur
in vernieuwd gebouw (1 jaar
oud) met lift. Vrij op 1 oktober.
Incl. garagebox. 2slk: 1 ruime
en 1 kleine, moderne badk.,

Klok
stuk?

Alle merken GRATIS
afgehaald en teruggebracht

03 652 17 77

Goedkoop
verwijderen
en
afvoeren van coniferen en
hagen, gratis offerte, tel
0487.715.534 (particulier) M14
Afbreken van uw woning,
garage,
tuinhuis
,
tel
0487.715.534 (particulier) M15

Tuinaanleg
Ronny Kanora

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

Tel. 0477 30 64 23

Ronny.kanora@telenet.be

Drive in Wijnegem start motor voor
twee nieuwe filmavonden in open
lucht: 27 en 28 augustus
In Wijnegem wordt de zomer traditioneel afgesloten met een weekend openluchtcinema
op het Marktplein. Na het succes van de coronaveilige editie van afgelopen jaar, kan
er dit jaar opnieuw twee keer een film worden meegepikt op vrijdag 27 en zaterdag 28
augustus, en dus niet op 28 en 29 augustus zoals per vergissing zopas in Info Wijnegem
verscheen. Het publiek kan via een poll zelf de twee films kiezen die geprojecteerd
zullen worden.
Meer dan tweehonderd mensen reisden vorig jaar mee in de tijd met de klassieker
Back To The Future of zochten naar een moordenaar in de recentere Knives Out. Beide
films werden geprojecteerd op een groot scherm in hartje Wijnegem. Een schot in
de roos dus voor de Raad voor Lokale Economie, die samen met oldtimervereniging
t Straat de drijvende kracht zijn achter dit evenement. Daarnaast kwam een derde
partij de organisatie versterken. De dienst cultuur van het lokaal bestuur Wijnegem
zorgde onder de naam ’t Gasthuis voor input op verschillende vlakken.
De Raad kreeg ook de verlossende ‘go’ van de gemeente voor de editie van 2021, die
opnieuw een tweeluik zal zijn. “We bieden voor elk wat wils: een klassieker op vrijdag,
en een recentere film op zaterdag”, aldus Wim Venqueleir van de Raad voor Lokale
Economie. “Daarmee hoopt de organisatie om deze zomer opnieuw wat buitencultuur
te kunnen meegeven aan de bezoekers. En die komen al lang niet meer alleen uit
Wijnegem. De mensen komen van overal.”

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

Tickets en meer info via www.driveinwijnegem.be. Ook op de Facebookpagina van
Drive In Wijnegem vind je regelmatig updates terug rond het evenement.

Bel of mail voor een GRATIS prijsofferte

03/651 33 40

GRATIS
MOTOR

Bel of mail voor een GRATIS prijsofferte

03/651 33 40

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

Denys & Co
HONDENVAKANTIE?
info.dekeyser@gmail.com
I
nkoop ouD gouD,
beperkte opvang
Bredabaan
410,en
Brasschaat
juwelen
munten.
niet
in van
kennels
Open
ma t/m vrij van 9 tot 12u
en
van
13 tot 17u
HerstellIngen
Zaterdag van 10 tot 15u
ook hondenkapsalon
en eIgen ontwerpen.
zeer professioneel
unIeke gouDen
en
vIntage juwelen
jaren ervaring

T. 0474 71 53 97

TE HUUR BRECHT CENTR.
GLVS APP.
1 slpk, vrij 1 sept.
gn huisd., 620 euro
Bel na 17u 0479 85 63 11
EPC nodig?
Plaatsbeschrijving nodig?
info@VeiligBouwenbvba.be
Gsm: 0476 45 20 43

REPARATIE KLOKKEN
kan ook bij u thuis

0497 62 15 62

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

BreDaBaan 246, BrassCHaat

03 430 20 83

APPARTEMENT TE KOOP
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
Te huur: 100m2 magazijn/
atelier/kantoor, Reigerstraat 3
Wijnegem, gem. bereikbaar/
parkeren, alle nutsvz aanw., vanaf
09/2021, tel 0486.130.887 Z144
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

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

Na maandenlange ‘coronapauze’
opnieuw leven in de brouwerij in
dorpscentrum ‘s-Gravenwezel op
21, 22, 23 en 24 augustus
Tweedaagse Dorpshappening en Wielerspektakel achter Derny
omkaderende blikvangers tijdens Augustuskermis ’s-Gravenwezel
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Zondag 22 augustus, vanaf 14u:
Doorlopend: DORPSTERRAS
KINDERANIMATIE – KERMIS
LIVE-MUSIC @ stage:
14u: K. Harmonie Takjes worden Boomen (Schilde)
16u15: J-Red
18u45: Charlotte Vekemans & Guy Van den Bergh
(’s-Gravenwezel)

19u30: The Lost Souls & Friends
Iedereen welkom om gezellig en veilig te komen genieten in
het dorpscentrum!
Voor de meest recente van toepassing zijnde
coronamatregelen: check www.schilde.be/corona.

De gemeente Schilde plant in september allerhande activiteiten in Schilde onder het
motto ‘de grote bevrijding na de coronaperiode’. De langverwachte heropening van
het socioculturele leven wordt hiermee extra in de verf gezet.
Maar uiteraard wordt er ook in deelgemeente ’s-Gravenwezel niet op de lauweren
gerust. Augustus wordt als het ware een heuse heropstanding van het gezellige en
actieve dorpsleven. Na een maandenlange noodgedwongen ‘corona-winterslaap’
kunnen inwoners uit ’s-Gravenwezel, Schilde en omgeving eindelijk weer naar het
Wezels dorpscentrum afzakken om te komen genieten van gezellige activiteiten.
Dankzij de niet-aflatende inspanningen van enkele ‘s-Gravenwezelse organisaties
en de ondersteuning van de gemeente Schilde zullen er twee bruisende weekends na
elkaar zijn in ’s-Gravenwezel, met Festi Streat en de Parel der Voorkempen Oldtimerrit
tijdens het laatste weekend van augustus, en met het augustuskermisweekend
dat (na een intermezzo in oktober 2020) terug van weggeweest is tijdens het
vertrouwde weekend van 21 t/m 24 augustus (traditioneel het weekend waarin de
eerste zondag na 15 augustus valt).
De kermis zal van zaterdag tot dinsdag opgesteld staan op het Lodewijk De
Vochtplein. Maar Dorpscomité ’s-Gravenwezel en KWAC Wezel Sportief voorzien
ook omkaderende activiteiten. Zo is er zowel op zaterdag als op zondag vanaf 14u
de Dorpshappening, een totaalconcept waarbij jong en oud kunnen komen genieten
van een drankje en een hapje op een uitgebreid dorpsterras. Diverse muzikale
optredens zorgen voor nog meer gezelligheid en er wordt naast de kermis ook
voorzien in andere kinderanimatie. De organisatie vraagt de bezoekers rekening
te houden met alle geldende coronamaatregelen. Zo zal er ook zittend dienen te
worden geconsumeerd; dus zal er voldoende plaats hiervoor gecreëerd worden.
Met reservaties wordt er niet gewerkt, maar er wordt wel gewaakt over het aantal
aanwezigen.
Zondag gaat tegelijk ook de wielerwedstrijd voor heren-eliterenners zonder
contract door, met omloop via Zonnebos. Het startschot van die wedstrijd wordt
om 15u gegeven.
Op maandag staat alles in het teken van het Internationaal Dernyspektakel, dat
na een coronapauze in 2020, dit jaar al voor de 26ste keer plaatsvindt op de
verkeersvrije omloop in het centrum van ‘s-Gravenwezel.
De dernydag start met de Kids Derny om 18u. Kinderen van 6 tot en met 13 jaar
kunnen gratis deelnemen; inschrijven kan vanaf 17u.
Het dernyspektakel zelf zal dit jaar verzorgd worden door internationale dameseliterensters, een nieuwigheid waar het organiserende KWAC Wezel Sportief graag
mee uitpakt. Vrouwenwielrennen zit immers in de lift en zorgt gegarandeerd voor
mooie en spannende koersen.

Meer informatie:

De Dorpshappening is een organisatie van Dorpscomité ’s-Gravenwezel en
KWAC Wezel Sportief, met ondersteuning van de gemeente Schilde.

Dorpshappening: dorpscomite.sgravenwezel@telenet.be; 0496 18 03 88;
www.facebook.com/dcwezel
Wieleractiviteiten: vermeiren.marc1@telenet.be; 0496 83 35 27;
www.kwacwezelsportief.be; www.facebook.com/kwacwezelsportief
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Heidebadlaan 2

KIDS achter
DERNY
2900 Schoten

Peter Rotthier
Heidebadlaan 2
2900 Schoten

Beleef de sensatie om achter een echte
derny te rijden! Voor ALLE kinderen en
jongerenwww.rotthier-systeembouw.be
van 6 tot 12 jaar.
Deelname GRATIS - iedere deelnemer
krijgt eenzelfde verrassing - iedereen
mag meedoen.

PROGRAMMA

CRITERIUM
voor ‘s-Gravenwezel
25ste Dernyspektakel
WIELERTOERSITEN
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START eerste reeks Derny
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AFVALLINGSREEKS Derny
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HULDIGING LAUREATEN

GROTE FINALE Derny
HULDIGING LAUREATEN

ALLE INFO OP:
www.kwacwezelsportief.be
Wij zijn ook op facebook!

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.

Gratis af te halen:
120st
parels, voor een gift aan een
goed doel tel 03.663.24.48 M8
Ik zoek een tweedehands
minifiets, nog in degelijk staat,
ik geef niet meer dan 200
euro tel 0485.550.116
M9
Te koop: 75 boeken, strips van
Suske en Wiske, nog nieuw, 1.5
euro/st tel 0479.600.313 M10
Te
huur:
garage
80
euro,
J.
Hendrickxstraat
Schoten,
tel
03.658.88.29
of
0478.45.12.90
M11
Te koop: donkerbruin echt lederen
salon, 3 zit, ond. uitschuifb 2 pers
bed, nooit gebruikt + 1 bijpas.
Conf. Zetel, kleerkast 2.5m met
spiegel + 2 open stapelbedden
kwaliteit, tel 0474.12.13.39 M12

Bethaniëlei 2
2930 Brasschaat
T: +32 (0)3 663 49 85
M: +32 (0)498 277 157
info@garvo.be
www.garvo.be

Garageverkoop: zaterdag 21 aug
op 1 adres, 8-15u & zondag 22 aug,
hele gemeente Kardinaal Cardynln
46, Zoersel, 500 bierglazen &
attributen, doodsprentjes van
voor 1900, doodprentjes voor
1900, enz.. Jeneversetjes, cds
& lps 1200/stuks, horloges,
bequet, lampedaires, antiek,
juwelen, booms glas, kleding,
munten, gsm’s, fototoestellen,
keukengerief,
schoenen,
vazen, tel 0472.291.063 M21
Te koop: mountainbike 10
- 15jr, Wieldia 55cm met
schokdemper. In nieuwe staat.
Prijs 55. Tel 03-383 21 07 M20

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

Oud-Dorpsstraat 76
•
2990 Loenhout
Tel. 03-669 53 95 • info@hofkensdakwerken.be

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

Schotenaren eisen dat Colas
stankhinder eindelijk aanpakt
Ruim tweehonderd inwoners van Schoten hebben een bezwaarschrift ingediend
tegen de nieuwe vergunning van het asfaltbedrijf Colas. Het bedrijf ligt langs
het Albertkanaal in Wijnegem, maar ook in Schoten zijn er al lang klachten over
sterke geurhinder, die bij sommige omwonenden zelfs hoofdpijn veroorzaakt.
Het bedrijf Colas Noord is actief in de wegenbouw. Het legde recent onder meer
de fietspaden aan langs de Botermelkbaan. Er liggen op haar terrein tussen de
Merksemsebaan en het Albertkanaal vaak hoge bergen asfalt ter verwerking.
Heidi Bijttebier woont aan de overzijde van dat kanaal op grondgebied Schoten,
in een zijstraat van de Kasteeldreef. Ze is er voorzitter van de wijkvereniging.
“Bij zuidwestenwind hebben wij vaak last van geur. Die stank begint meestal om
5u. Sommige mensen worden daar wakker van en krijgen hoofdpijn. Dat laatste
heb ik niet, maar wij zijn met z’n allen toch bezorgd om de gezondheidsimpact.”
“Het zou door de recyclageverplichting komen die de Vlaamse overheid deze
asfaltverwerkingsbedrijven oplegt, en die een warme verwerking vergt die meer
geur vrijmaakt. Maar daarvan mogen de mensen in de buurt niet de dupe zijn”,
zegt Heidi nog.
Colas vroeg recent een nieuwe omgevingsvergunning aan bij de provincie. Het
openbaar onderzoek liep tot 24 juli. Daarvan werd gebruik gemaakt om aan de
alarmbel te trekken in verband met de stank.
Heidi Bijttebier: “Wij lieten voorbeeldbezwaarschriften afdrukken en hebben die
verspreid in 49 straten. De respons was heel groot. Eén op vijf bezwaarschiften
kwam ingevuld terug binnen. We hebben ze alle tweehonderd bezorgd aan de
milieudienst en hopen dat de provincie daar straks rekening mee zal houden.
Het aantal zegt veel over de ernst van de problematiek.”

Goedkoop vellen van bomen
en afvoeren, gratis offerte, tel
0487.715.534 (particulier) M13
Goedkoop
verwijderen
en
afvoeren van coniferen en
hagen, gratis offerte, tel
0487.715.534 (particulier) M14
Afbreken van uw woning,
garage,
tuinhuis
,
tel
0487.715.534 (particulier) M15
Zaaien en nieuwe gazons
en
herstellen
van
oude
gazons, gratis offerte, tel
0487.715.534 (particulier) M16
Goedkoop
leegruimen
van
uw
tuin,
planten,
hagen
enz…
gratis
offerte,
tel
0487.715.534 (particulier) M17

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

Tel : 0494 429 439
E : info@riolering-service.be
www.riolering-service.be
Wordt een Ster op de dansvloer
… één adres : Dansclub 2000
Opendeurdagen met Gratis Les op
2 en 7 september om 20h00 in het
Gemeenschapscentrum WERF 44
Schoolstraat 44 Schilde.
info : 03/383 54 53

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

Burenbemiddelaars helpen ruzies
oplossen: “We kennen
onze buren vaak amper”
Buren die in jarenlang in onmin leven omwille van een boom die net iets te dicht bij
de perceelgrens staat, of vanwege kippen die net iets te vaak kakelen: in Zoersel
moet dat tot het verleden horen dankzij de burenbemiddelaars. De gemeente
heeft sinds kort drie vrijwilligers in dienst, die helpen de buren samen naar een
oplossing te zoeken. “Wie beroep wil doen op één van onze burenbemiddelaars,
neemt eerst contact op met mij om het probleem te schetsen”, vertelt coördinator
Leen Aernouts. Niet alle situaties komen in aanmerking voor burenbemiddeling,
bijvoorbeeld bij fysiek geweld kan het niet. Bij een geschikte zaak komen de
bemiddelaars in actie. “Zij gaan langs bij de aanvrager en luisteren naar zijn versie
van de feiten. Nadien nemen ze contact op met de buur in kwestie en gaan, als hij
instemt, ook daar langs om zijn kant van het verhaal te horen.” Vervolgens worden
beide buren samen uitgenodigd om het probleem uit te praten en te zoeken naar
een oplossing die voor beiden aanvaardbaar is.
“Vroeger werden burenruzies veel meer uitgeklaard bij pot en pint, op een
bankje op de stoep of bij de plaatselijke kruidenier”, weet bemiddelaar Karina
Van Goethem. “Nu kennen we onze buren vaak amper. We leven meer in onze
cocon en zijn al snel geërgerd wanneer onze buren er andere gewoontes op na
houden dan wij. Burenbemiddeling is wat dat betreft een zegen. Eens de politie
of de vrederechter er bij betrokken wordt, is het immers veel moeilijker om de
communicatie terug op gang te trekken.”
De burenbemiddelaars zijn te bereiken via coördinator Leen Aernouts
via 03/298.09.03, burenbemiddeling@zoersel.be. Leen is elke is elke
maandagnamiddag bereikbaar van 13.30 tot 16.30 uur.

Brecht – Buurt kan na tien jaar
verzet bouw van
biogastinstallatie verhinderen

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Na tien jaar procederen komt er dan toch geen biogasinstallatie in de Papbosstraat,
aan de oprit van de E19. De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft de aanvraag
definitief afgewezen. De buurt haalt opgelucht adem, aanvrager Fried Van Opstal
betreurt dit.
Fried Van Opstal van de bvba Well uit Bornem diende in 2011 een aanvraag in om
op een terrein in de Papbosstraat een biogasinstallatie te bouwen. “In feite werd
het bestaande landbouwbedrijf uitgebreid met een mestfabriek, viskwekerij en
bessenteelt”, legt hij uit. “Ik was toen voorloper van de landbouw van de toekomst. In
2011 was er nog geen rond punt en geen op- en afrittencomplex van de E19 (Dat opende
pas in 2013, red.). De gemeente zou ook de omgeving van het station Noorderkempen
ontwikkelen.” De gemeente Brecht weigerde tweemaal de bouwvergunning,
op 13 augustus 2012 en op 22 april 2013. “De installatie dreigt niet alleen hinder
te veroorzaken voor de omwonenden, maar hypothekeert ook de toekomstige
ontwikkeling van de stationsomgeving”, stelde toenmalig burgemeester Luc Aerts
(CD&V). Daarmee sloot de gemeente zich aan bij de buurtbewoners. Die zagen deze
uitbreiding en komst van een biogasinstallatie niet zitten. Zij vreesden geurhinder,
niet alleen van de verwerking van het mest, maar ook van de viskwekerij, en branden ontploffingsgevaar.
In de afgelopen tien jaar heeft de provincie verschillende keren de vergunning
verleend, maar daartegen gingen de buurtbewoners telkens in beroep. In augustus
2020 stapte de buurt uiteindelijk naar de Raad van Vergunningsbetwistingen die
zich in de plaats van de provincie heeft gesteld en de aanvraag onlangs definitief
heeft afgewezen. Het dossier mag ook niet meer opnieuw door de provincie worden
behandeld. Zo valt het doek over dit project in Brecht.

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

Laurijssen Frank
& Zoon bvba
Algemene schilderwerken

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

Te koop: fiets Oxford, groen,
100 euro in goede staat, met
zakken, tel 0479.98.04.64 M7
Te koop: jongenf 24 inch,
damesen
herenfiets,
gsm 0479.57.15.97
Z150
Vakantiehuis te huur: Spanje
Marbella Benahavis, geleg. op
Higueralgolf, 2 slpk, 2 badk,
130m2 + 45m2 terras, 5 zwemb,

fitness, sauna, hammam, max
10m rijden van Puerto Banus,
vanaf 860 euro/week, max 4
pers. missottendanielle@telenet.
be of 0475.80.48.47
Z151
Gratis af te halen:
120st
parels, voor een gift aan een
goed doel tel 03.663.24.48 M8
Ik zoek een tweedehands
minifiets, nog in degelijk staat,
ik geef niet meer dan 200
euro tel 0485.550.116
M9

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

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

Het nieuwe dansseizoen bij DANSCLUB
2000 komt eraan hopelijk corona vrij,
wij zijn er klaar voor! U ook? Kom
naar onze OPENDEURDAGEN OP
2 EN 7 SEPTEMBER van 20 tot 23
uur. Gemeenschapscentrum WERF 44
Schoolstraat 44 Schilde
info: www.dansclub2000.be
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

ALGEMENE
DAKWERKEN

PEETERS MARC

BVBA

- VERNIEUWEN VAN ROOFING, PANNEN EN LEIENDAKEN

- BEKLEDEN VAN DAKGOTEN MET PVC

- BEKLEDEN VAN GEVELS MET ETERNITE LEIEN EN SIDINGS

- PLAATSEN VAN VELUX EN LICHTKOEPELS

- PLAATSEN VAN DAK-EN GEVELISOLATIE

- ONTMOSSEN VAN DAKEN

ZELFWERKEND GEREGISTREERD AANNEMER 021501
39 JAAR
ERVARING

VELE REFERENTIES VAN TEVREDEN KLANTEN

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

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

Schotenaren slaan massaal aan
het dichten voor afwerking nieuwe
troostbanken
pen en opruimen van inboedels bij
een overlijden of een verhuis, bel
0495.233.678 (particulier) Z154
Man zoekt goed uitziende alleenst. vrouw om o.a. auto uitstappen te doen, tel 0484.93.70.61
tel
0484.93.70.61
M22
Te huur: Heikantstraat 78, dakappartement in vernieuwd gebouw
(1 jaar oud) met lift. Vrij op 1 september., incl. zonnepanelen, garagebox. 2slk: 1 ruime en 1 kleine,
moderne badk., voll. ingerichte
open keuken met Bosch toestellen, berging/wasplaats. Prijs:
875 euro+20 euro (vaste kosten) Info via: verhuur.schoten@
telenet.be of 0478/880.130 Z152

Te huur: Heikantstraat 78, appartement op 1eV te huur in vernieuwd gebouw (1 jaar oud) met
lift. Vrij op 1 oktober. Incl. garagebox. 2slk: 1 ruime en 1 kleine,
moderne badk., voll. ingerichte
open keuken met Bosch toestellen, berging/wasplaats. Prijs:
875 euro+20 euro (vaste kosten) Info via: verhuur.schoten@
telenet.be of 0478/880.130 Z155

www.dirkvanlaerbvba.be
info@dirkvanlaerbvba.be

Verzamelaar koopt oude munten
en
bankbiljetten,
tel
0475.34.21.18 (particulier) Z153
Wij helpen u graag met het opko-

Kom met uw partner naar Dansclub
2000 met Opendeurdagen met
Gratis Les op 2 en 7 sept. om 20h00
in het Gemeenschapscentrum
WERF 44 Schoolstraat 44 Schilde.
www.dansclub2000.be
of 03/383 54 53

De gemeente Schoten heeft op verschillende plaatsen zogenaamde troostbanken
gezet. De Schotenaren reageren massaal op de oproep naar passende versregels om
op deze mijmerbanken aan te brengen. De gemeente experimenteert hiervoor met
haar nieuwe inspraakplatform CitizenLab ‘Denk Mee’.
Troostbanken zijn plekken om letterlijk en figuurlijk even stil te staan of te zitten.
Je vindt de smeedijzeren straatmeubels sinds kort op de begraafplaats, in het
gemeentepark, op het plein voor de school Campus Kajee en in de wijk Deuzeld op het
pleintje naast de Heilig Hartkerk. Je kan er rustig mijmeren over verlies of tegenslag,
of om fijne herinneringen op te halen.

“Afhankelijk van de actualiteit zetten we deze gebruiksvriendelijke tool in om
stemmen te verzamelen, te discussiëren, enquêtes te lanceren, te polsen naar de
mening van onze inwoners over een standpunt, scenario’s voor te leggen enzovoort”,
aldus schepen van Communicatie Iefke Hendrickx (N-VA). “Registreren kan eenvoudig
met je e-mailadres of via je Google- of Facebook-account. Enkel je voornaam en naam
zijn zichtbaar voor andere bezoekers van
het platform.”

www.dirkvanlaerbvba.be
info@dirkvanlaerbvba.be

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

Zowat tachtig Schotenaren registreerden
zich al op Denk Mee en liefst zestig
daarvan stuurden een versregel in
voor één van de troostbanken. “Liliane
Illegems koos voor ‘Deze bank in het
groen laat ons herinneren aan de dagen
van toen’. Een leuke is ook ‘Laad me met
rust’, bedacht door Tine Hillewaere.
Een passende dichtregel insturen voor
één van de troostbanken kan nog tot 31
augustus.

Bosch Car Service
Afbreken van uw woning,
garage,
tuinhuis
,
tel
0487.715.534 (particulier) M15
Zaaien en nieuwe gazons
en
herstellen
van
oude
gazons, gratis offerte, tel
0487.715.534 (particulier) M16
Goedkoop
leegruimen
van
uw
tuin,
planten,
hagen
enz…
gratis
offerte,
tel
0487.715.534 (particulier) M17
Goedkoop
afbreken
van
uw
tuinhuis,
garage
en
afvoeren, gratis offerte, tel
0487.715.534 (particulier) M18
Goedkoop afbreken van uw
afsluiting, beton platen en
afvoeren, gratis offerte, tel
0487.715.534 (particulier) M19

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

ACTIE
BIJ ONDERHOUD
GRATIS 2L
SCREENWASH

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

Opruimen van inboedels van
kelder tot zolder, bel vrijblijvend tel
0488.33.58.73 (particulier) Z156
Alle snoeiwerken,Aanleg van
gazon&rolgazon, Vellen van
bomen , Frezen van stronken
, Aanplantingen
, Aanleg
van dolomiet paden , 0498
144 085 (particulier)
Z157

Kom met uw partner naar Dansclub
2000 met Opendeurdagen met
Gratis Les op 2 en 7 sept. om 20h00
in het Gemeenschapscentrum
WERF 44 Schoolstraat 44 Schilde.
www.dansclub2000.be
of 03/383 54 53

Inschrijvingen seizoen 2021 – 2022
Wij zoeken versterking
•Jeugd : U7 (2016-2015),
U13 (2009), U17 (2005-2006)
•Senior doelman
•Vrijwilliger jeugdtrainer
voetbal@kfck.be
www.clubkoningshof.be

Kort nieuws uit Schilde
EVEN ROMMELEN

Een goed koopje
vind je soms op de
meest verrassende
plaatsen. Misschien
daarom dat je wel
wat volk kon vinden
op de rommelmarkt
die ’s zondags 25 juli
de parking van De
Werf in Schilde had
ingepalmd. Al zal het
zonnetje vast ook wel
wat mensen hebben
gelokt, zeker als je je
rommelmarktbezoek
kan combineren met een terrasje…

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/
NOG TOT EINDE ZOMER PARKMUZIEK IN ALLE STIJLEN

Al enkele jaren palmt Ummagumma in juli en augustus de oranjerie van
Schildehof in. Tijdens Zomerintpark laten zij bezoekers genieten van het park,
een drankje en veel muziek. De meest uiteenlopende stijlen zijn al de revue
gepasseerd: jazz, Frans, sixties en zelfs de Vlaamse Beatles, The Keavers. Ook
in augustus kan je elke zaterdag en zondag van 14 tot 19 uur in de oranjerie
terecht. Staat nog op de planning: een kinderboerderij (zaterdag 14 augustus),
Keltische (zondag 15 augustus) en Zuiderse muziek (zondag 22 augustus) en
bluegrass (zondag 29 augustus). Alle concerten beginnen om 15 uur.

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
Snoeien en vellen van bomen
met hoogtewerker
+ stronken frezen
Te koop gevraagd: niet meer
gebruikte
aanhangwagen,
mag werk aan zijn, geen geremde tel 0492.263.118 Z140
Te koop gevraagd: postzegelverzameling, alles welkom, contante betaling tel 03.354.09.96
Wij zoeken een lieve en gemotiveerde Nanny (leeftijd 25-60) voor
2 d/week, voor onze 2 dochters
van 6 en 4, taken: opvang kinderen + licht huishoudelijkwerk, wijk
den Drijhoek, gsm 0472.80.66.82
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

www.bomen-patrickgeerts.be

0495 22 38 63

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

Tel. 0495 52 95 27

RESTAURATIE VAN
ANTIEKE MEUBELEN
Paul Goyvaerts
0496 43 68 54
Uurwerken, batterijen
en bandjes: Denys & Ca
Bredabaan 246
Brasschaat 03 430 20 83
www.denys-co.be

Kort nieuws uit Brecht
NIEUWE WINDTURBINE SNELLER KLAAR
Langs de E19 torent
een nieuwe windmolen
van Aspiravi. De
opbouw verliep sneller
dan verwacht dankzij
het goede weer. De
turbine moet vanaf
oktober
groene
stroom leveren aan
2.500 gezinnen en zo
4.000 ton per jaar minder co2 uitstoten.

ALLE ATTESTEN IN ENKELE SECONDEN AFGELEVERD DANKZIJ NIEUW WEBLOKET
Voor attesten hoef je niet langer naar het gemeentehuis. Via een nieuw webloket
kunnen inwoners zelf in enkele seconden tijd attesten downloaden. Hiermee breidt
de gemeente haar digitale diensten verder uit. Een tijdsbesparing voor alle partijen.
Een e-loket bestaat al langer, maar voor officiële ondertekende attesten moesten
Brechtenaren nog naar het gemeentehuis afzakken. Je kan nu automatisch
afschriften van aktes van de burgerlijke stand ophalen, zoals aktes van een geboorte,
huwelijk, echtscheiding en overlijden. Ook uittreksels uit het bevolkingsregister,
een attest samenstelling gezin of een attest van verblijf en nationaliteit kunnen
automatisch afgeleverd worden. Zelfs een uittreksel uit het strafregister kan je
voortaan digitaal aanvragen en binnen enkele seconden toegestuurd krijgen. Het
document wordt automatisch ondertekend en doorgestuurd. Ze zijn 100% veilig en
rechtsgeldig.

STERKSTOKERS EERT DE VROUW MET NIEUWE ZOUTZOETE RUM
Met zijn nieuwe Salty caramel rum wil Thomas Cuyvers van Sterkstokers een ode
aan de vrouw brengen. De ambachtelijke stoker aan de vaart wilde hiermee een
statement maken, dat ook vrouwen te vinden zijn voor een krachtige rum.

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

“Rum wordt traditioneel gezien als een mannendrank, maar wij wilden de drank
toegankelijker maken, zodat iedereen ervan kan genieten. Deze Salty caramel rum
behaagt dankzij zijn zachtere, subtielere smaken. Maar mispak je niet, van een
tekort aan karakter is hier geen sprake”, benadrukt Cuyvers.
In Zeeland vonden de Sterkstokers de ambachtelijke zoutziederij Zeeuwse Zoute. “Dit
zout maakt van de Salty caramel een ware sensatie. Om het smakenpallet opnieuw
in evenwicht te brengen, hebben we de rum versterkt met extra karamel. De suiker
werd gebrand en tijdig geblust, net voordat de bitterheid de overhand neemt. We
kennen deze techniek uit de chocolaterie. De Laos wortel zorgt voor de finishing
touch. Deze Aziatische plant heeft, net als gember, een geneeskrachtige reputatie.
De wortels worden mee gedistilleerd voor dat beetje extra pit op het einde. Ten slotte
is er nog één geheim ingrediënt: cacao. Het zorgt voor een echte wauw-factor.”

Na nieuw fietspad,
ook nieuw wegdek
Op maandag 9 augustus is het Agentschap Wegen en Verkeer
begonnen met de asfalteringswerken op de N121, de Gillès de
Pelichylei/Brasschaatsebaan tussen Schilde en ’s-Gravenwezel. Er
komt een nieuwe laag afsalt tussen de Heidedreef en de Veldlei en ook
de riooldeksels worden vervangen. Zo steekt die weg, na de eerdere
aanleg van de fietspaden, helemaal in het nieuw. De werken duren
nog tot en met vrijdag 20 augustus. Doorgaand verkeer wordt in beide
richtingen omgeleid via de Wijnegemsesteenweg. Lokaal autoverkeer
heeft een beperkte doorgang, de fietspaden blijven toegankelijk voor
rijwielen.
De riooldeksels worden eerst vervangen. Pas op dinsdag 17 augustus
begint de aannemer het oude asfalt te verwijderen. Op donderdag 19
augustus wordt er geasfalteerd tussen de Heidedreef en de Dreef van
Duyvendael inclusief het kruispunt, op vrijdag 20 augustus tussen de
Dreef van Duyvendael en de Veldlei inclusief het kruispunt. Tijdens die
asfalteringsdagen is er ook voor bestemmingsverkeer geen doorgang
in de bewuste zone.

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

GEVRAAGD
WIJNEN - CHAMPAGNE
en PORTOS
Aankoop volledige wijnkelders
en kelderresten

Tel. 03 295 60 60 (tijdens kantooruren)

Te huur: glvl app te Schoten, 1
gr slpk, 1 kl slpk (bureau), tuin,
gar, keld, 700 euro + 10 euro alg
kost. Beschikb vanaf 01/12/2021
tel
0486.29.83.62
M3
Gevraagd:
nauwkeurige
bekwame
poetshulp,
Ned.
talig, met dienstencheques,
niet rokend, eigen vervoer,
dagen overeen te komen,
tel
03.353.66.34
M4

TE HUUR APP.
Parkstraat Knokke
2slpk, zeezicht
winterverhuur
van okt tot maart
voor 6 maanden
3300 euro
tel 0474.37.56.29

WOONZORGCENTRUM
Woonzorgcentrum
Woonzorgcentrum
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Benader een ieder
zoals je zelf benaderd wil worden.

EN PRAATMOMENT

HONDENVERZORGING

BOBBYLAND

Jachtwachtersdreef 312
2900 SCHOTEN

TEL.: 03 663 35 76

GEHAALD EN GEBRACHT

Wij zijn op zoek naar bijlesleraar/
bijleslerares voor de vakken
wiskunde en chemie voor het
5de middelbaar Wiskunde/
Wetenschappen, regio Schoten,
contact 0497.42.00.41
M5

Volledig
corona-proof
kan
uu ingenieten
van een
een rondleiding
rondleidingininResidentie
Residentie
Volledig
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kan
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van
In een woonzorgcentrum
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omgevingénénkan
kan
Koningshof
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Een
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240• 03/294
03/294 18
18 00
00 •• admin@residentie-koningshof.be
admin@residentie-koningshof.be
0492/722.
Tot binnenkort ?

Koningshof gelegen in een prachtige en rustige groene omgeving én kan u
met al uw vragen bij ons terecht. (kamers vrij)
Een afspraak kan u reserveren via:
•
0492/722. 240 • 03/294 18 00 • admin@residentie-koningshof.be

Tot
? ?
Totbinnenkort
binnenkort

Gratis
opruimen
van
inboedels,
bel
vrijblijvend
0478.53.67.19 (particulier) M6

Botermelkbaan 4 I 2900 Schoten
www.residentie-koningshof.be
Botermelkbaan 4 | 2900 Schoten | www.residentie-koningshof.be

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

Ruim 600 festivalgangers wilden het eerste grote dj-festival van Brecht niet missen
en genoten van de sets die verschillende dj’s op hen afvuurden. Pat Krimson, Buscemi,
Dj Frank en vele andere dj’s begonnen er om 12u ’s middags aan om om 1u ’s nachts
werden de laatste plaatjes opgelegd.

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

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

nieuwbouw - renovatie - herstelling
Plaatsen van rookmelders
Domotica !

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

Eerste dj-festival The Sound of the
Dj’s haalt Pat Krimson naar Brecht

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

In de schaduw van de windmolens verrees een heus festivalterrein van The Sounds of
the Dj’s. Brechtenaar Gery Moens, aka Dj Distefano, en en Steven Martens, aka DJ WAX,
wisten grote namen voor hun line-up te strikken: Pat Krimson, Pat B, Buscemi, Robert
Abigail, Dave Davis en zelfs DJ F.R.A.N.K. die speciaal uit Spanje komt overgevlogen. Dj
Distefano is hiermee niet aan zijn proefstuk toe. Samen met zijn broer organiseerde
hij jaren geleden de Braziliaanse Feesten in Brecht. Zelf staat hij al 27 jaar achter de
draaitafels, zowat overal in het land op feestjes en festivals en in het buitenland. Het
begon allemaal op zijn vijftiende in discotheek ‘Fauna’ in Schilde. “Toen draaide ik
vooral hardcore, vandaag retro.”
In Brecht brachten onder meer Buscemi, Dark-E, Pat B, Robert Abigail en Dave Davis
hun set. “De line-up kleurt redelijk Kempens, want Pat B komt uit Hoogstraten,
Dark-E, Flowchief en ikzelf uit Brecht. Verder werk ik met Brechtse ondernemers
zoals Riba voor de hekken, SB-Printing voor de affiches, Event Service Konings voor
de overkapping van het terrein, Drankenhandel Claessens en SkyMedia die met een
drone beelden zal maken.” En dat op een schitterend decor van decorbouwers Beni
Van Den Bergh van Benzerelli en Bart Van Nooten van Prezentado. Ze maakten er een
megagroot mengpaneel van. “In een week tijd hebben we dit klaargestoomd”, zeggen
ze. “Samen hebben we veertig jaar ervaring.” Ze werkten met Phixion (intussen failliet
door corona, red.) aan talloze decors van Tommorowland, Graspop, Hellfest en de
Spaanse rijschool.
Daarnaast stond er op het terrein nog The Silent Stage. Hier konden festivalgangers
met hoofdtelefoon luisteren naar sets van ander dj’s als Harmony DJ Team en de
Nederlandse DJ Kicken. “Heel wat dj’s wilden er graag bij zijn, maar de mainstage zat
vol. Op deze manier kon ik toch aan die vraag voldoen”, legt Moens uit. Dj Distefano en
Dj WAX sloten hun eerste dj-festival samen achter de draaitafels af.

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

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

Brecht – Nieuwe technische dienst
kost 7 miljoen euro
Tegen 2023 moet op het bedrijventerrein Klein Veerle een nieuwe technische dienst
verrijzen. Het prijskaartje is intussen opgelopen tot 7 miljoen, dat is 3 miljoen
meer dan in 2018 geraamd. “Het wordt een duurzaam centrum op maat van onze
gemeente”, reageert schepen Daan De Veuster (CD&V).
“De bouw van het nieuwe technische centrum kent al een lange voorgeschiedenis.
Het is een dynamisch proces geweest waarbij de impact van een aantal noden
stapsgewijs duidelijk zijn geworden. Het ontwerp dat nu voorligt is op maat van
onze gemeente. Het kan toch niet zijn dat we in deze tijden niet naar een duurzaam
gebouw zouden gaan, of iets dat te klein is of niet praktisch?”, benadrukt de schepen
van Openbare Werken. Bij de start in april 2018 raamde Igean, die de opdracht kreeg
van de gemeente, de nieuwe technische dienst op 4 miljoen euro. “Tijdens het
ontwerpproces werd al snel duidelijk dat het voorziene budget ontoereikend was. Zo
heeft Brecht een zeer groot wagenpark, waarvoor een bijkomende loods van 24m
x 96m nodig is voor het vorstvrij stallen van een negentigtal voertuigen waaronder
ook de wagens van Parkhappening. Verder bleek er ook een grote behoefte aan
ateliers en werkplaatsen omdat we de meeste werken zoals schrijnwerkerij,
onderhoud van wagens en loodgieterij in eigen beheer uitvoeren. Ook het optimale
gebruik van hernieuwbare energie werd onderzocht.”

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

WANDELZOEKTOCHT
2 MAART 2014

TOT 30 SEPT
31STE TRAPPISTENTOCHT

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

VERHALENWANDELING
Park van Brasschaat, www.brasschaat.be/verhalenwandeling, 03.650.03.01
CULTUUR
FIETSTOCHT
2 MAART
TRAPPISTENTOCHT
Fietsen
tussen 2014
provinciale groendomeinen, ontdek het Schijn tussen het31STE
Rivierenhof
in Deurne en het
Afstandenin 6,
10 ,12,
18,www.provincieantwerpen.be
20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11
Vrieselhof
Ranst,
47km,

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
FIETSZOEKTOCHT
T.E.M. 300477
SEPTEMBER
Afstanden 6, 10 ,12, 2021
18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz.
27 93 11
Brasschaat-Kapellen, organisatie vtbKultuur Brasschaat, www.vtbkultuur.be/brasschaat

2 MAART
2014
15DE
FIETSZOEKTOCHT
2021

31STET.E.M.
TRAPPISTENTOCHT
26 SEPTEMBER

2 MAART 2014
KAPELLEN
ZINGT

31STE 18
TRAPPISTENTOCHT
- 19 AUGUSTUS

2 MAART 2014
OPTREDEN
LUC CAALS

31STE TRAPPISTENTOCHT
13-14-15 AUG

INTERNATIONALE
2 MAART 2014 VLEERMUIZENNACHT

28-29 AUGUSTUS
31STE TRAPPISTENTOCHT

BELGISCH KAMPIOENSCHAP WATERSKI
2 MAART 2014
@schotense
waterski klub, Elzendreef 30, Schoten

28-29 AUGUSTUS
31STE TRAPPISTENTOCHT

AfstandenVoorkempen,
6, 10 ,12, 18,
20, 24, 30, 40km, -Sint-Antonius
Toerisme
www.voorkempen.be
03 685 34 21Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11
www.kapellenzingt.be
Fakkeltheater,
Hoogstraat
12,24,
Antwerpen,
reservatie
070/246.036,
www.fakkeltheater.be
Afstanden 6, 10
,12, 18, 20,
30, 40km,
Sint-Antonius
Zoersel www.nvz.
0477 27 93 11

Inschrijven
via 20,
info@fortoelegem.be,
0475.29.04.87
Afstanden is6,verplicht
10 ,12, 18,
24, 30, 40km, Sint-Antonius
Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11
OPENDEURDAGEN MINERALOGISCH MUSEUM ACAM 28-29 AUGUSTUS 10-17U
MAART
F.2De
l’Arbreln2014
12 Merksem, tel 0496.14.65.03, www.acam.be 31STE TRAPPISTENTOCHT
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11

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

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

De bouw van het nieuwe technische centrum zal 18 maanden in beslag nemen. De
ingebruikname is gepland voor februari 2023. Op een terrein van 14.350 m2 komen
twee balkvormige gebouwen, goed voor 4.200 m2. Na de verhuizing kan in de Van
Pulstraat de bouw van de nieuwe gemeenteschool starten. Plan is dat tegen 2028
GBS De Sleutelbloem daar haar intrek kan nemen.

2 MAART 2014 SNOEIEN,
31STE TRAPPISTENTOCHT
ONDERHOUD,
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius
Zoersel www.nvz.
0477 27 93 11
WOUTERS
KATHARINA
ook kleine tuinen
2Tel.
MAART
31STE TRAPPISTENTOCHT
032014
321 86 38
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11
0479 282 605
Advocaat
2 MAART 2014

31STE TRAPPISTENTOCHT

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

2 MAART 2014

Erkend bemiddelaar in
familiezaken
31STE
TRAPPISTENTOCHT

2 MAART 2014

31STE TRAPPISTENTOCHT

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

GEZOCHT
2 MAART 2014

Kasteeldreef 36
2900 Schoten

31STE TRAPPISTENTOCHT

Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel
www.nvz.
27 93 11
T. 03
658 0477
37 43

Gsm: 0477 33 59 01

kathy.wouters@advocaatwouters.be

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

’t Wezelke en ’t Appeltje vangen
voortaan meer
kinderen permanent op
Sinds 1 juni is de werking van kinderdagverblijven Het Appeltje en ’t Wezelke
in Schilde en ’s-Gravenwezel gewijzigd. Ouders hoven niet langer wekelijks te
reserveren voor een opvangplaats, de prijs wordt bepaald op basis van het
inkomen en opvangplaatsen worden efficiënter ingevuld. Gemeenteraadslid
en jonge moeder Valerie Michel (N-VA) reageert opgelucht.
De verandering kadert in een studie die de gemeente liet uitvoeren omtrent
kinderopvang in Schilde en hoe dit beter en efficiënter kan. “Schilde kampt met een
tekort aan kinderopvangplaatsen. We waren dan ook erg blij met het nieuws dat het
Agentschap Opgroeien 27 extra gesubsidieerde kinderopvangplaatsen toekende.
Dankzij deze vaste inkomensgerelateerde opvang kunnen we op zeer korte termijn
een deel van het kinderopvangprobleem oplossen”, kondigt schepen Marian Van
Alphen (Open Vld) aan.

GRATIS

met DE BODE hierheen
op
ZATERDAG 21 AUGUSTUS om 15u.
mail je postadres door
op wedstrijd@bodevanschoten.be
TE KOOP GEVRAAGD
AUTO’S en CAMIONETTEN
ook accident of defect

Gsm 0475 32 44 00
aankoopvanvoertuigen@skynet.be

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

RIJBEGELEIDING KRÜGER
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

“Doordat
plaatsen
efficiënter ingevuld
worden,
komen
er wellicht acht
extra
voltijdse
opvangplaatsen vrij
in het Appeltje. Vanaf
het najaar kunnen dit
er zelfs achttien zijn.
Het lokaal bestuur zal
zelf inkomensgerelateerde opvang organiseren waarbij de kostprijs van de opvang
berekend wordt op basis van het inkomen en gezinssamenstelling. Zo blijft de
kinderopvang voor iedereen betaalbaar.”
De gemeentelijke crèches bieden voortaan ook warme maaltijden en fruit aan,
hanteren ruimere openingsuren (7 tot 18 uur) en Het Appeltje wordt ook mooi
heringericht. “De gemeente streeft naar voldoende betaalbare, kwaliteitsvolle
en duurzame kinderopvang. We beogen een opvang die beantwoordt aan de
hedendaagse noden. Bovendien willen we in de toekomst onze kinderopvang een echt
lokaal kwaliteitslabel meegeven”, besluit schepen Marian Van Alphen.

Alle snoeiwerken, Aanleg van
gazon & rolgazon, Vellen van
bomen , Frezen van stronken
, Aanplantingen , Aanleg van
dolomiet paden , 0498 144 085
(particulier)
Z157

Voor een mooie herinnering
is er een hobbyfotograaf om
verjaardag, verloving, huwelijk,
baby of zelfs groot feest vast te
leggen, geef gewoon een seintje,
ik zal er zijn geertphotography@
gmail.com (particulier) Z158
Gezocht:
student/chauffeur
die ons enige keren per jaar
met onze auto naar en van
het vliegveld kan brengen/
halen. Tel 03/6581161
M23
Te koop: witte fiets te koop
Meisje 6 -8 jaar wegens
aankoop
grotere
fiets,
100
euro,
tel.0486.412.063
of
0476.243.822

T +32 3 353 33 30

- ERVAREN
SCHILDERS
- ERVAREN SCHILDERS
-

chapeau schilders
www.chapeauschilders.be

ONDERHOUD &
HERSTELLING GASKETELS
met wettelijk verplicht attest,
algemene werken en klusjes
http://www.klusjeshulp-rdj.be

0497 410 599

GRAND BAZAAR is een eeuwenoude hoeve omgetoverd tot een oergezellige brasserie
GRAND BAZAAR is een eeuwenoude hoeve omgetoverd tot een oergezellige brasserie Wij zijn
Wij zijn centraal
gelegen
tussen
Merksem
en naast
Schoten
naast
de (te
grote
carrefour (te
centraal gelegen
tussen
Merksem
en Schoten
de grote
carrefour
Schoten).
Schoten).
Wij zijn een hoog volume zaak en wij zijn op zoek naar:
GRAND
is een eeuwenoude
hoeve
omgetoverd
Wij zijn BAZAAR
een vlot draaiende
zaak en wij zijn
op zoek
naar: tot een oergezellige brasserie Wij z

centraal gelegen tussen Merksem en Schoten naast de grote carrefour (te Schoten).

CHEF / SOUS-CHEF / CHEF DE PARTIE

CHEF / SOUS-CHEF / CHEF DE PARTIE

Wij zijn een hoog volume zaak en wij zijn op zoek naar:
•

Werkzaamheden in koude en warme keuken

• Zelfstandig werken in samenwerking of onder leiding van een chef
• Werkzaamheden
in koude en warme keuken
• Mise-en-place en service
Controle in
op samenwerking
HACCP-reglementering
• Zelfstandig• werken
of onder leiding van een chef
• Mise-en-place en service
• ControleProfiel
op HACCP-reglementering
• Werkzaamheden in koude en warme keuken
Profi
• m/v
• elZelfstandig
werken in samenwerking of onder leiding van een chef
• relevante ervaring van minimum 2 jaar en horeca opleiding is altijd een pluspunt
••m/vMise-en-place
enkunde
service
• kennis en
van koude kant en/of warme kant
••relevante
ervaring
vankunnen
minimum
• op
zelfstandig
werken2 jaar en horeca opleiding is altijd een pluspunt
Controle
HACCP-reglementering
• geen 9 to 5 mentaliteit
• kennis en •kunde
van koude kant en/of warme kant
oog voor kwaliteit en detail
Nederlands
praten is een must
• zelfstandig• kunnen
werken
Profiel
verzorgd & hygiënisch voorkomen
• geen 9 to ••5 mentaliteit
in team kunnen werken, als ook zelfstandig je plan kunnen trekken
• stipt enen
ordelijk
• oog voor kwaliteit
detail
tijdens rustige momenten ben je niet vies van enkele extra bijkomende taken.
m/v • praten
••Nederlands
is een must
• relevante ervaring van minimum 2 jaar en horeca opleiding is altijd een pluspunt
• verzorgd
& hygiënisch voorkomen
Aanbod
• kennis
en kunde van koude kant en/of warme kant
••in team
kunnen werken, als ook zelfstandig je plan kunnen trekken
zelfstandig kunnen werken
•
Voltijds contract
••stiptgeen
en ordelijk
9• toDynamische
5 mentaliteit
functie in een stabiel bedrijf
••tijdens
momenten
ben je niet vies van enkele extra bijkomende taken.
• Correcte
verloning
oog rustige
voor
kwaliteit
en detail
• Werkzekerheid
Aanbod
• Nederlands praten is een must
verzorgd
& hygiënisch voorkomen
••Voltijds
contract
Solliciteren
in team
kunnen
als ook
zelfstandig je plan kunnen trekken
••Dynamische
functie werken,
in een stabiel
bedrijf
stiptKenneth
en
ordelijk
De haeck 0498/19.45.92
••Correcte
verloning
Michaël
Annys
0468/14.75.55
tijdens rustige momenten ben je niet vies van enkele extra bijkomende taken.
••Werkzekerheid
info@grand-bazaar.be
Solliciteren
Aanbod
Kenneth De Haeck 0498/19.45.92
Michaël Annys 0468/14.75.55
info@grand-bazaar.be
• Voltijds contract

CHEF / SOUS-CHEF / CHEF DE PARTIE

•
•
•

Sociaal restaurant
‘De Kleine Geneugte’ zoekt
vrijwilligers
De Kleine Geneugte maakt deel uit van WZC Rustenborg in Wijnegem. Burgers
van Wijnegem kunnen er iedere werkdag genieten van een warme maaltijd
aan democratische prijzen.
Sociaal restaurant ‘De Kleine Geneugte’ is de uitbating op zoek naar
vrijwilligers. Zij staan in voor het dekken en afruimen van de tafels, alsook de
bediening van de gebruikers van het sociaal restaurant.
Vrijwilligers die van dienst zijn, worden verwacht om 11.15 u. Rond 13.30 u is het
einde voorzien. ‘De Kleine Geneugte’ is open van maandag tot vrijdag, met
uitzondering van feest- en brugdagen.
Heb jij zin om deze ploeg te versterken, neem dan contact op met Kim Rogge,
dagelijks verantwoordelijke WZC Rustenborg op het nummer 03 288 20 12 of
per mail kim.rogge@wzgvoorkempen.be

Dynamische functie in een stabiel bedrijf
Correcte verloning
Werkzekerheid

Solliciteren
Kenneth De haeck 0498/19.45.92
Michaël Annys 0468/14.75.55
info@grand-bazaar.be

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-2_190x125.indd 1

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

voltijds
WEEKENDWERK?
KELNER
-JOB?
FLEXI
BARMAN
VAST
WERK?

alsook
2018…
Een
nieuwe start!
voor keuken, zaal, bar en afwas
Ben jij op zoek naar:
Bel of mail ons voor een afspraak

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

voor keuken, zaal, bar en afwas

info@melkerij-peerdsbos.be
Bel of mail ons voor een afspraak
03 651 81 03
info@melkerij-peerdsbos.be
Melkerij
Peerdsbos
03 651
81 03
Bredabaan 93 • 2930 Brasschaat

Melkerij Peerdsbos • Bredabaan 93 • Brasschaat

4/08/21 17:43

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

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

Vanwege uitbreiding van werkzaamheden zijn wij dringend
op zoek naar gemotiveerde buschauffeurs

• Vaste schooltour met busbegeleid(st)er met eventueel
aanvullend werk.
• Vanaf 20 uur per week
• Autocar vlakbij of aan huis
• Correcte verloning
U heeft:
• Rijbewijs D
• Code 95 is een plus, niet vereist
(interne opleiding mogelijk)
Bel of mail ons voor sollicitatie of meer info

Gezocht

FLEXI of
welzijnsvereniging

STUDENTE
met ervaring

Met haar twee woonzorgcentra, Verbert-Verrijdt in Schoten en Rustenborg in Wijnegem, en dagverzorgingscentrum ’t Dorp, kan de
Woonzorggroep Voorkempen zich beroepen op een jarenlange ervaring als kwaliteitsvolle dienstverlener aan zorgbehoevende
ouderen een nieuwe (t)huis aan te bieden in een aangenaam woon-, leef- en zorgklimaat. Een animatieve grondhouding vormt de
basis van waaruit wij onze zorg aanbieden. Wij dragen kwaliteit hoog in het vaandel, waarbij respect en waardigheid voorop staan.
De bewoner staat centraal en kan steeds rekenen op gepaste zorg én welzijn.
Om de missie en de visie van de organisatie te realiseren, is Woonzorggroep Voorkempen op zoek naar een (m/v):

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

FINANCIEEL-ADMINISTRATIEF
DIRECTEUR

Functie: • Je bent verantwoordelijk voor het financieel management van de Woonzorggroep Voorkempen. Daartoe sta je in voor de
financiële planning en rapportage van het meerjarenplan, de facturatie en het voeren en afsluiten van de boekhouding • Je maakt financiële analyses, geeft financieel beleidsadvies en bepaalt het beleid op strategisch niveau mee zodat de organisatie verder ontwikkelt tot
een professioneel geheel • Je staat in voor het garanderen van een efficiënte en effectieve administratieve werking van de organisatie
en voor het HR-beleid en het personeelsbeheer van de organisatie • Je rapporteert over al deze taken aan de Algemeen Directeur.
Takenpakket: • Samen met het directieteam ontwerp je, voer je uit en evalueer je systematisch en strategisch de meerjarenplanning
en het woonzorgbeleid • Je leidt en coördineert het woonzorgbeleid van de woonzorggroep Voorkempen. In samenwerking met het
directieteam werk je een financieel beleid uit zonder de efficiëntie, effectiviteit, kostenbeheersing en de zorg voor medewerkers uit
het oog te verliezen • Realiseren van een optimale informatiedoorstroming en stimuleren van communicatie zodat het beleid en de
medewerkers goed geïnformeerd en betrokken zijn.
Profiel: • Je hebt 4 jaar ervaring als leidinggevende in een relevante beroepsomgeving • Je hebt kennis van bestuurszaken:
decreet lokaal bestuur, BBC-cyclus, etc. • Je hebt een zeer goede kennis wetgeving woonzorg: woonzorgdecreet en financiering
woonzorg • Je hebt grondige kennis van financieel beleid, boekhouding, administratieve processen, etc. • Je hebt goede kennis
van personeelsstatuut, personeelsbeheer en HR-beleid.
Ons aanbod: We bieden je een geïndexeerd loon waarbij je staat in salarisschaal A4a/A4b: bruto maandsalaris ligt tussen de
€4.142,13 en €5.817,85. We bieden ook extralegale voordelen zoals hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques van 7 euro en een
vergoeding voor woon-werkverkeer (fiets & openbaar vervoer).
Bij functieinhoudelijke vragen kan je contact opnemen met dhr. Pascal Debbaut op het nummer 03 680 05 95.
Voor administratieve vragen kan je terecht bij de personeelsdeskundige mevr. Tatyana Kharina op het nummer 03 288 20 05.
Hoe kan je je kandidaat stellen?
De sollicitatieprocedure bestaat uit een cv-screening, schriftelijke proef en interview en een assessment.
Je kan solliciteren tot en met 12 september 2021 via sollicitatie@wzgvoorkempen.be.
Wij verzekeren een vertrouwelijke behandeling van je kandidatuur.

Bijles
wiskunde,
Fysica,
alle niveaus, jaren ervaring,
aan huis, in sept. 1/2 prijs
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

Wij hebben verschillende suggesties seizoens gebonden
daarnaast pakken wij uit met 3 catering boxen
Vanaf
50,00e - Gratis
levering (Schoten
• Brasschaat •kl
Ik‘s-Gravenwezel
zoek
werk
als • Schilde
schilder,
• Zoersel • Sint-Job • Deurne • Merksem • Malle)
reparaties, tuinwerk, prijs 14
Je kan onze dagverse suggesties bekijken
euro/u,
ik spreek
Frans tel
via FB
0485.17.42.94
(particulier) Z69
en onze website: www.brasserie-ciconia.be

In- en verkoop tweedehands
mobiliteit
scooters
tel
0495.53.26.89 (particulier) Z86
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
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
Renoveren
van
verlichting:
opnieuw
bekabelen
van
luchters en staande lampen,
vervangen
stekkers
en
schakelaars,
installatie
snoerdimmer enz … gsm
0475.79.65.12 (particulier) Z147

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 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.

RENT

Werft
Gevraagd voor
onsaan:
filiaal te Brecht:

BALIEMEDEWERKER
MEDEWERKER
Functieomschrijving:
•- U Voor
staat in
meegeven/terugnemen
van
allerhande
hetvoor
meegeven
van machines
e.d.
aan klanten
verhuurde machines en materialen
- Het retour aannemen van machines + nazicht hiervan
• Licht onderhoud en nazicht van machines
- Licht onderhoud van machines
Uw profiel:
• Nederlandstalig om onze klanten de nodige uitleg/

Vereiste
instructies over onze machines te kunnen geven
•- JeEnige
kan omgaan
met stress
en de kwaliteit van je werk bewaren
technische
kennis
• Affiniteit met machine en techniek is een pluspunt
- Nederlandstalig

TECHNIEKERMECHANIEKER
www.ribarent.be

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

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

TECHNISCH MEDEWERKER RAAMAFDELING

Functieomschrijving:

RAMEN • DEUREN & VERANDA’S
in ALUMINIUM & PVC

• Je staat in voor het onderhoud en nazicht van onze machines en
vrachtwagens

Uw profiel:
• Je genoot van een technische- of beroepsopleiding of je hebt
een gelijkwaardige ervaring
• Ervaring soortgelijke job is een pluspunt
• Zelfstandig kunnen werken en zin voor verantwoordelijkheid

CHAUFFEUR CE
Functieomschrijving:
• Nationaal Transport met betonmixer
• Vaste wagen en enkel dagreizen

Uw profiel:
• Rijbewijs CE combinatie trekker/oplegger (hoofdzakelijk betonmixer)
• Je bent stipt en gaat zorgvuldig met het jouw ter beschikking
gesteld materiaal om

Aanbod voor de 3 vacatures:
• Werken in een dynamische omgeving in een echt familiebedrijf
• Veelzijdige voltijdse functie
• Een correct salarispakket in lijn met jouw competenties en ervaring

Bij interesse, gelieve uw CV door te mailen naar jvdb@ribarent.be
Industrielaan 6 • 2960 Brecht • 03 313 81 40

Brasschaatsteenweg 292 • 2920 Kalmthout • T 03-666 57 86 • E info@bruvo.be • www.bruvo.be
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Ik zoek werk als schilder, kl
reparaties, tuinwerk, prijs 14
euro/u, ik spreek Frans tel
0485.17.42.94 (particulier) Z69
In- en verkoop tweedehands
mobiliteit
scooters
tel
0495.53.26.89 (particulier) Z86
Vrouw zoekt werk: poetsen en
strijken tel 0485.13.48.22 Z129
Gezocht
bezetten,

werk:

afbraak,
schilderen,

betegelen,
dakwerken,
tel
0483.72.05.62 (particulier) Z130

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

@verteren
doet renderen!

8/10/17

8/10/17 17

Gevraagd

CHAUFFEUR
voor postpakketten te
bezorgen, regio Deurne-Zuid,
werkuren tussen 11u30 en
22u, ervaring in distributie,
rijbewijs B, fulltime
2000 netto/maand minimum
tel 0475.47.63.50
of aanmelden op
guidovanh@skynet.be

Slagerij
PATRICK
Brugstraat - St-Job
zoekt

2 VERKOOPSTERS
20u

POETSVROUW

welzijnsvereniging

Met haar twee woonzorgcentra, Verbert-Verrijdt in Schoten en Rustenborg in Wijnegem, en dagverzorgingscentrum ’t Dorp, kan de
Woonzorggroep Voorkempen zich beroepen op een jarenlange ervaring als kwaliteitsvolle dienstverlener aan zorgbehoevende
ouderen een nieuwe (t)huis aan te bieden in een aangenaam woon-, leef- en zorgklimaat. Een animatieve grondhouding vormt de
basis van waaruit wij onze zorg aanbieden. Wij dragen kwaliteit hoog in het vaandel, waarbij respect en waardigheid voorop staan.
De bewoner staat centraal en kan steeds rekenen op gepaste zorg én welzijn.
Om de missie en de visie van de organisatie te realiseren, is Woonzorggroep Voorkempen op zoek naar een (m/v):

CAMPUS- EN ZORGDIRECTEUR
Functie: • Je bent verantwoordelijk voor het organiseren van een kwaliteitsvolle zorg- en dienstverlening voor de bewoners
van de toegewezen campussen • Je staat in voor de algemene organisatie en coördinatie van de toegewezen campussen op een
kostenbewuste wijze • Je leidt het personeel van de campussen op een motiverende wijze en draagt zorg voor een optimale interne
communicatie tussen de verschillende diensten en campussen • Je geeft leiding op een manier dat mensen inspireert en stuurt
• Je assisteert de Algemeen Directeur waar nodig of vervangt deze indien nodig. Deze ondersteuning, en eventueel vervanging,
situeert zich op organisatorisch en strategisch vlak, geldt voor interne en externe communicatie en voor vertegenwoordiging.
Takenpakket: • Samen met het directieteam ontwerp je, voer je uit en evalueer je systematisch en strategisch de meerjarenplanning
en het woonzorgbeleid • Je leidt en coördineert het woonzorgbeleid van de woonzorggroep Voorkempen. In samenwerking met het
directieteam werk je een woonzorggericht beleid uit zonder de efficiëntie, effectiviteit, kostenbeheersing en de zorg voor medewerkers
uit het oog te verliezen • Je staat in voor een optimaal en performant beheer en financiering van het woonzorggedeelte.

Dinsdag hele dag
Do-vrij vanaf 16u

Profiel: • Je hebt 4 jaar ervaring als leidinggevende in een relevante beroepsomgeving • Je hebt kennis van bestuurszaken: decreet
lokaal bestuur, BBC-cyclus, etc. • Je hebt een zeer goede kennis wetgeving woonzorg: woonzorgdecreet, kwaliteitsdecreet, etc. • Je
hebt goede kennis van zorgprocessen.

03 636 11 53
0472 46 38 89

Ons aanbod: Je komt terecht in een toekomstgerichte sector in een functie die ruime verantwoordelijkheden biedt. Tijdens de eerste
maanden krijg je de nodige opleiding en ondersteuning. We bieden je een geïndexeerd loon waarbij je staat in salarisschaal A4a/
A4b: bruto maandsalaris ligt tussen de €4.142,13 en €5.817,85. We bieden ook extralegale voordelen zoals hospitalisatieverzekering,
maaltijdcheques van 7 euro en een vergoeding voor woon-werkverkeer (fiets & openbaar vervoer).
Bij functieinhoudelijke vragen kan je contact opnemen met campusdirecteur, dhr. Jean van Humbeeck, op het nummer 03 680 05 63.
Voor administratieve vragen kan je terecht bij de personeelsdeskundige, mevr. Tatyana Kharina op het nummer 03 288 20 05.

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 25 euro/ uur
Regelmatig
of
eenmalig:
0486/06.36.58 (particulier) Z148
Wij zoeken een lieve en
gemotiveerde Nanny (leeftijd
25-60) voor 2 d/week, voor
onze 2 dochters van 6 en 4,
taken: opvang kinderen + licht
huishoudelijkwerk, wijk den

Hoe kan je je kandidaat stellen?
De sollicitatieprocedure bestaat uit een cv-screening, schriftelijke proef en interview en een assessment.
Je kan solliciteren tot en met 12 september 2021 via sollicitatie@wzgvoorkempen.be.
Wij verzekeren een vertrouwelijke behandeling van je kandidatuur.

Drijhoek,

gsm

0472.80.66.82

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
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

BROOD EN BANKETBAKKERIJ
DE WIT
vraagt

EEN POETSHULP M/V
Voor afwas en onderhoud bakkerij
op zondagnamiddag (Ned-talig)

Schoten - 03 658 58 69 - 0476 21 80 97

AANNEMER KOOPT

TERUG NAAR
SCHOOLEDITIE

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

BESTE PRIJS, SNELLE AFHANDELING!
24 AUGUSTUS
17 AUGUSTUS

& 0487/286 430

Biker Boy Olivier Godfroid stunt
opnieuw op Mont Ventoux: “Met
dank aan vriendin Laurence”
Olivier Godfroid (26) uit Schilde heeft de prestigieuze Lapierre Gran Fondo Mont
Ventoux gewonnen, een internationaal treffen voor liefhebbers met ambitie. Hij
liet daarbij meerdere profs, ex-profs en andere eliterenners achter zich. “Met
dank aan mijn vriendin Laurence die me onderweg bevoorraadde want kort voor
de start stelde ik vast dat ik m’n drinkbussen vergeten was”, aldus de winnaar,
die later pas zijn eerste officiële wedstrijd rijdt in eigen land.
Vorig jaar had de intussen naar Merksem verhuisde Biker Boy al opzien gebaard tijdens
de Cinglé Ventoux. Dat is een drievoudige beklimming van de Reus van de Provence,
goed voor meer dan 4.300 hoogtemeters over een afstand van 137 kilometer. Hij toen
reed zo snel naar boven dat hij het absolute record liet optekenen op de sportapp
Strava. Dat staat nog altijd.
“Ik besloot de rit van 122 km te doen, maar begon ondanks de enorm hitte van 35
graden Celsius haast te rillen toen ik merkte dat m’n drie drinkbussen niet op m’n
fiets zaten. Domweg vergeten in de auto. Drie minuten voor het startschot, was er
geen andere optie die mix van water met sportdrank te starten. Ik ben koel gebleven.
Gelukkig stond mijn vriendin Laurence Roels na 35 km langs de weg met gevulde
bidons.”
Het gaf Olivier vleugels. Tijdens de beklimming van de Mont Ventoux, apotheose
van deze wedstrijd met ook daarvoor al enkele cols op het menu, schudde de
schoenverkoper zijn drie vluchters van zich af om - na 21 km klimmen vanuit Bédoin
- afgescheiden als eerste boven te komen. “Over de totale afstand heb ik iets minder
dan vier uur gedaan. Voor de Mont Ventoux zelf had ik zelfs na die lange aanloop
maar één uur en zes minuten nodig. Niemand deed beter. Ik was heel blij en heb mijn
vreugde uiteraard gedeeld met Laurence, haar broer Anthony en mijn zus Charlotte.
Die laatste twee hebben de wedstrijd ook uitgereden. Knap!”

Ik zoek oude beelden in ivoor,
ook oude zakuurwerken, oude
liebigprenten,
schouwgarnituur tel 03.313.84.58
Z111
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
Fonoplaten; ik koop lp’s & maxi
singles, disco, soul, rock, Jazz,
70-80-90, betaal beste prijs, tel
0475.76.81.88 (particulier) Z133

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.

Burgemeester De Veuster:
“Parkeerprobleem aandachtspunt
nummer één bij centrumvernieuwing”
Het aanpakken van de parkeerproblematiek in het dorpscentrum staat
met stip aangeduid in de opdracht tot ‘centrumvernieuwing’ die het
schepencollege inmiddels anderhalf jaar geleden gaf aan studiebureau
Omgeving. “In september presenteren we onze voorstellen”, aldus
burgemeester Maarten De Veuster (N-VA)
“Een gemeente die gebouwen
laat leegstaan, schrijft haar
eigen doodsvonnis”, wijst de
burgemeester op het belang van
de invulling van de grote gebouwen
rond de Markt. “Maar we zijn ons
bewust dat het aantrekken van
meer verkeer een uitdaging vormt.
Al is natuurlijk niemand verplicht
om met de auto naar de nieuwe
Forumzalen ende ateliers in het
Gelmelenhof te komen.”
“Een ondergrondse parking?
Dat werd al eens onderzocht en
bleek toen niet haalbaar. Maar als
Omgeving nu tot andere inzichten

komt, is het zeker bespreekbaar. Buiten kijf staat het vergroenen en
gezelliger maken van ons dorpsplein. Er zal meer ruimte komen voor
terrassen en zo. We willen ook meer mensen via andere vervoermiddelen
dan hun auto naar het centrum krijgen. In dat verband wordt ons Mobipunt
op de Markt gebruiksvriendelijker gemaakt door er een zogenaamd
Hoppinpunt van te maken met infozuil over alle mogelijkheden voor
combimobiliteit in de buurt.”
De burgemeester acht zelfs een terugkeer van de wekelijkse openbare
markt naar het marktplein, waar de kramen in de jaren zestig en zeventig
van de vorige eeuw altijd hebben heeft gestaan, zeker ook tot de
mogelijkheden. “We laten dat zelfs heel concreet onderzoeken”, aldus De
Veuster.

Voorzitter Rode Kruis Schilde:
‘Huis-aan-huis-fondsenwerving
is géén oplichting’

1734 zelfklevers
Deze inzameling gebeurt dus voor Rode Kruis-Vlaanderen, haar algemene
acties en organisatie. Voor hun eigen plaatselijke afdeling konden Charlie
Grell en zijn 24 vrijwillige medewerkers in Schilde en ’s-Gravenwezel dit jaar
gelukkig opnieuw rekenen op de stickerverkoop in het voorjaar, die ondanks
de nog niet helemaal verdwenen coronapandemie opnieuw mocht doorgaan.

“De mensen die deze zomer aanbellen bij woningen in Schilde en
’s-Gravenwezel om financiële steun te vragen voor het Rode KruisVlaanderen, zijn wel degelijk te vertrouwen. Het gaat niet om
oplichting”, benadrukt Charlie Grell, voorzitter van de plaatselijke
Rode Kruis-afdeling.

“Op kruispunten postvatten, mochten we nog niet, maar dankzij de
medewerking van lokale handelaars en supermarkten konden we daar toch
heel wat passanten warm maken om ene sticker te kopen. 1734 zelfklevers
hebben we verkocht. Een mooi aantal waarmee onze lokale werking de nodige
financiering kan krijgen. We verlenen onder meer medische bijstand bij
evenementen, organiseren acht keer per jaar een bloedinzameling en gaan
ook voorlezen aan de bewoners van woonzorgcentrum Sint-Lodewijk in het
kader van het project zorgbib”, besluit Charlie Grell.

ANTIGIFCENTRUM
ANTIGIFCENTRUM

Charlie Grell is nog maar 28 jaar oud, maar toch al voorzitter van de plaatselijke
Rode Kruis-afdeling. Dat is een vrijwillig engagement. Beroepshalve is Grell
juridisch adviseur. Ook in die hoedanigheid is hij dus goed geplaatst om het
karakter van de fondsenwerving via een belronde aan woningen juist in te
schatten. Hij kondigde de nieuwe huis-aan-huisronde ook aan via posts in
plaatselijke Facebook-groepen en geeft graag persoonlijk toelichting via
e-mail.

AL-ANON

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

25

31/12/2023 UNIQUEMENT EN BELGIQUE.
VALABLE JUSQU'AU 31/12/2018.
CONDITIONS SUR LE SITE. REPRODUCTION INTERDITE.

“Het klopt dat nadat zich na
grote rampen, zoals nu weer
met de overstromingen in
de Ardennen, oplichters hun
slag proberen te slaan. Het
gaat dan vooral om phishing
via verdachte e-mails.
Maar deze fondsenwerving,
opgezet door onze nationale
organisatie, is al langer
gepland en gebeurt wel
degelijk in opdracht en
onder de bevoegdheid van
het Rode Kruis-Vlaanderen.
Ook al gaat het niet om de
plaatselijke vrijwilligers en
komen deze fondsenwervers
van een externe firma. Dat zij
nu onterecht in een verkeerd
daglicht worden geplaatst, is
jammer.”, zegt Charlie Grell.
Het gaat concreet om de firma Direct Result, waarmee de hoofdzetel van het
Rode Kruis een partnerschap heeft afgesloten voor deze deur-aan-deurinzamelingen. “De wervers zullen een jas, trui of T-shirt en badge dragen
met het logo van het Rode Kruis op. Op de badge zal een naam weergegeven
worden van de werver en een telefoonnummer van het Rode Kruis. Je kan
deze mensen echt vertrouwen en we danken iedereen alvast voor de
mogelijke bijdrage, maar je mag ons natuurlijk ook steunen door rechtstreeks
geld over te schrijven via de bank. Hoe je dat best doet, wordt uitgelegd op
onze website”, aldus Grell.

voorzitter@schilde.rodekruis.be

31/12/2023 ENKEL IN BELGIE.
GELDIG TOT 31/12/2018.
VOORWAARDEN VIA SITE.NAMAAK VERBODEN.

Grell maakt dit statement nadat op sociale media en via andere kanalen werd
gesuggereerd door heel wat andere inwoners dat de met het Rode Kruis-logo
uitgedoste fondsenwervers geen goede intenties zouden hebben en misbruik
maken van de bekende hulpverleningsorganisatie.

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

AA groep “Carpe Diem”

Schilde - Hulp aan mensen met een
drankprobleem

INFO: PETER
TEL: 0478 277 541

Thuisverpleging
Wit-Gele Kruis

Afdeling Zoersel-Schilde
Turnhoutsebaan 329 / 2970 Schilde

03- 383 23 85

Zelfstandige
Verpleegkundigen

Drankprobleem?

of 070/222 678

Tel. 03/321 24 24

www.vbzv.be

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

Tele-onthaal Antwerpen Tel. 106

DOKTERS

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

WespBusters

Wesp
Busters

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

Professionele verdelging
van wespennesten

0471/97.30.71

info@wespbusters.be

www.wespbusters.be

Professionele verdelging
van wespennesten

Wachtdienst
dierenartsen
voor Antwerpen en omgeving
gedurende weekend & feestdagen

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

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

014/24 24 14

vroedvrouwenteam@wgkantwerpen.be
www.witgelekruis.be

Netwerk Palliatieve Zorg
Noorderkempen v.z.w.:

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

Ereburger overleden
Beeldhouwster en ereburger van Zoersel Mariëtte Coppens is op 18 juli op
negentigjarige leeftijd overleden. Coppens is in haar gemeente vooral gekend
voor de tot houtsculpturen omgevormde takken van de lindeboom die men in het
Lindepaviljoen kan bewonderen. Maar ook in het Antwerpse straatbeeld zijn er tal
van beelden te vinden van haar en haar man, de in 2010 overleden beeldhouwer
Leopold (Pol) Van Esbroeck. Eén van zo’n Antwerpse werken is het Sint-Catharinabeeld
op de Vrijdagmarkt. Mariëtte Coppens woonde de laatste jaren van haar leven in
woonzorgcentrum de Buurt.

0471/97.30.71

info@wespbusters.be
www.wespbusters.be

TANDARTS
Wachtdienst
Antwerpen Centraal
oproepnummer

Tel.: 0903/399 69
weekend feestdagen

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

