


VREMDE, 
Smishoek 3, goed onderhouden woning met 
4 slk in doodlop. straat op 50m van de Kerk! 
Bewoonb. opp. 144 m² met koer (geen tuin). 
CV op gas, dubb. glas, enz. EPC 666 kWh/m² 

(Vg,Wg,Gvkr,Gvv)

VP € 242.500

BROECHEM, PROJECT PATERSHUYS,
Pater Domstraat, 15 moderne BEN-woningen (Bijna 
Energie Neutraal = E-peil max. 30) op wandelafstand 
van het centrum, met 4 mooie slk, aangelegde tuin met 
fi etsenstalling, zonnepanelen, vloerverwarming, inspraak 
in afwerking, enz. (Vg,Wg,Gvkr,Vv) 

VANAF € 385.000 excl. BTW en kosten

LIER,
Koepoortstraat 15, investeringsobject! 
Polyvalent karaktervol gebouw best. uit 3 
casco units met glvl van 225 m² en op V1 en 
V2 telkens een loft van ca 215 m² + terras. 
Verkoop onder BTW stelsel. EPB van toepassing
     (Vg,Wg,Gvkr,Gvv)                 

RANST,
Molenstraat 5 b6, zeer ruim app. op de 2de 
verd. van 155 m² met 4 ruime slk, recente kkn, 
badk., zuid gericht terras en garagebox moglk! 
EPC 317 kWh/m² (Vg,Wg,Gvkr,Gvv)

Tel. 03 233 63 66 - www.immopatio.be 
Ranst, Broechemlei 24

OELEGEM,
Hoornveldstr. 2 B13, recent app. 85 m² op 
de 1ste verd. met 2 slk, west-terras 7 m² en 
ondergr. parking & kelder! EPC 103 kWh/m² 
(Vg,Wg,Gvkr,Gvv)              

VP € 274.000

VREMDE,
Broechemsestwg 107, gunstig gelegen 
bouwgrond van 883 m² voor open bebouwing 
met perceelbreedte van 14,5 meter, grenzend 
aan agrarisch gebied (Gvg,WgLk,Gvkr,Vv)

VP € 295.000

WOMMELGEM, 
Kempenlaan 85, riante villa op prachtig 
perceel van 1.852 m² met 4 à 5 slk en garage; 
bouwjaar 1993, bewoonb. opp. 323 m², CV op 
gas, EPC 296 kWh/m² (Vg,Wg,Gvkr,Gvv) 

VP € 649.000

WOMMELGEM, 
Molenbaan 12, voll. gerenoveerde woning op 

534 m² met 3 slk, bureau & garage! CV op gas, 

EPC 135 kWh/m² (Vg,Wg,Gvkr,Gvv)

WOMMELGEM, 
centrum, weldra te koop: zeer rustig gelegen, 
instapklare H.O.B. op 641 m² met ZW-tuin, 4 
slk, dubb. gar., bouwjr 1999. EPC in opmaak. 
Reserveer nu al uw bezoek! (Vg,Wg,Gvkr,Vv) 

VP € 565.000

VERKOCHT

LAATSTE 2

WAAR VASTGOED WERKT!
Gevestigde waarde met méér dan 17 jaar ervaring!
Persoonlijke dienstverlening met trouw team van vaste medewerkers.
Vlotte en zorgeloze verkoop dankzij onze marktkennis en juiste prijszetting.
Contacteer ons voor een vrijblijvende waardebepaling van uw eigendom!

    Schrijf U online in en blijf op de hoogte van onze nieuwe eigendommen!

IN OPTIE

REEDS 30% VERKOCHT

NIEUW

NIEUW

VERKOCHT
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IN DIT NUMMER

Zomerwinkel Trappistinnen Brecht

Wijnegem weer wat veiliger

Nieuwe inwoners worden onthaald in Schilde

Dit monster wekt Schoten

Begeleide fietsrit voor 
meer welzijn op het werk 

Op donderdag 9 september wordt de eerste editie van de Lokale Politie 
Schoten Classic gereden. Een begeleide fietstocht voor alle geïnteresseerde 
wielertoeristen. “Maar we hopen zeker heel wat sportieve politiemannen 
en -vrouwen uit ons eigen en andere korpsen aan de start te krijgen”, zegt 
organisator en Schotens politiebaas Jack Vissers.

Jack Vissers is niet aan zijn proefstuk wat betreft het opzetten van wielerevenementen. 
In zijn vrije tijd organiseert hij al jaren de Scheldeprijs, de oudste Vlaamse 
wielerklassieker. 
“Maar onze nieuwe Lokale Politie Schoten (LPS) Classic is van een andere orde”, legt 
Vissers uit. “Het is om te beginnen geen wedstrijd. We maken geen klassement op, 
al kan je best wel wat kilometers in de benen hebben om de rit van ruim negentig 
kilometer door de Noorderkempen vlot te kunnen meetrappen. We streven naar 
een gemiddelde snelheid van 28 tot 30 km per uur. Niet onoverkomelijk, maar voor 
gezinnen op gewone fietsen zal het te snel gaan. Ietwat geoefende wielertoeristen zijn 
ons doelpubliek.”

Het is de bedoeling dat de deelnemers de sportieve rit in groep maken. “Maar wel 
volgens de regels van de wegcode: op de rijweg, zij het met maximum twee naast 
elkaar”, onderstreept de organisator, die zelf meerijdt. “Zoals opgelegd zullen we 
begeleid worden door een wagen met signalisatie, herkenbare wegkapiteins aan 
kop en staart van de groep en bezemwagens. We starten aan de Schotense sporthal 
Vordensteyn, waar deelnemers die van wat verder komen, zich ook kunnen omkleden 
en douchen. Halverwege is er even tijd voor een kleine rustpauze met bevoorrading.”
Jack Vissers is blij dat zijn idee snel werd opgepikt binnen het eigen korps. 
Hoofdinspecteurs Sven Driesen, zelf ex-wielrenner en vandaag teamleider van het 
fietsteam binnen de politie Schoten, en Nico Van De Wygaert, die jaarlijks 17000 km 
maalt op twee wielen, nemen het voortouw in de organisatie. Inschrijven kan alleen 
ter plaatse voor 4 of 5 euro. Ook de Belgische Politie Sportbond zet mee de schouders 
onder dit initiatief.

“De banden met andere sportieve Schotenaren aanhalen, is één doelstelling. Maar 
de klemtoon ligt op het welzijn van het politiepersoneel”, gaat Jack Vissers dieper 
in op de filosofie van de LPS Classic. “Het idee van onze fietstocht is ontstaan voor 
minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) onlangs haar richtlijn 
lanceerde waardoor politiepersoneel voortaan een uur sporten per week als werktijd 
kan inbrengen. Maar het sluit daar natuurlijk mooi op aan.”

“Ook ik geloof dat een gezonde geest samengaat met een gezond lichaam. Ik sta 
dan ook volledig achter de richtlijn van de minister, die ik in Schoten alvast zal 
implementeren voor mijn 75 medewerkers. Ook deelnemen aan de LPS Classic zal 
meetellen als werktijd. Mevrouw Verlinden is een sportieve dame en uiteraard is zij van 
harte welkom om zelf deel te nemen aan onze eerste Classic in haar eigen gemeente.”

Lokale Politie Schoten Classic, donderdag 9 september met start om 9.30u aan sporthal 
Vordensteyn Schoten. Inschrijven vanaf 8u. Info 03-680.12.70 - www.politieschoten.be
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VP 147.000 euro

In klein gebouw app op 1ste verd, living, kk/badk, 1 slpk en 
overdekte berging, zeer goed onderhouden, nieuw dak/ramen, 
verhuurd (correcte huurder) 

EPC 418 kWh/m2
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VP 595.000 euro

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

EPC 170 kWh/m2
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VP 39.500 euro

In Brecht, midden in de natuur, een perceel grond voor 
recreatieverblijf, totale opp. 239m² Hier kan men een constructie 
opzetten. Dit is gelegen aan de Mieksebaan. CONTACTEER 
ONS VOOR MEER INLICHTINGEN
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VP 229.000 euro

Glvls app met zuidterras, garage en instapklaar, 2 slpks, ing kk/
badk, nieuwe ramen, volledig gerenoveerd
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VP 110.000 euro

Zoekt U een veilige investering met weinig onderhoud ? Dan is 
dit Uw kans !5 ondergrondse staanpl; in een recent gebouw. Inrit 
via automatische poort met afstandsbediening en/of code. Mog. 
huuropbrengst 65 euro per plaats.Verkoop onder btw-stelsel
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VP 399.000 euro

Alfons Servaislei U wil wonen in een residentiele omg. omringd 
door groen ? Deze duplex van 220m² in pr. residentie, nabij 
centrum, 3/4 slpks, 2/3 badk, ing kkn met aparte eetk., grote 
leefr., garagestpl., kelder, 2x terras, verouderd, luxe indeling,. 

EPC 172 kWh/m2
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VP 369.000 euro

Nabij centrum, woning met oprit, garage, zitkamer/bureel, 
oudere kk, overdekte berging, terras en zuidtuin, grote 
woonkamer, nieuwe ing kk, 3 slpks, zolderverdieping. veel 
ruimte, veel mogelijkheden, zicht op groen 

EPC 304 kWh/m2
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VP 299.000 euro

Wijk Bloemendaal, Te renoveren woning met mooie leefruimte, 
3 slpks, ingerichte zolderkamer, tuin met poortje achteraan, 
veranda, droge kelder, topligging, 

EPC 483 kWh/m2
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VP 425.000 euro

Luxe app op een 1ste V met terras (40m²) in doodl. straat. 3 
slpks, bdk,ligbad , douche, ruime leefr. 50m², open ing. 
kkn, woonk. met raampartij naar terras. Geen syndicus, lage 
onkosten, fi etsenberging en carport inclusief ! TOP materialen, 

EPC 141 kWh/m2
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VP 245.000 euro

Winkelhuis - Paalstraat - verhuurd - winkelpand - boven atelier 
- verhuurd 1.007 €/m - geschikt voor vele doeleinden Epc 
energielabel B
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VP 675.000 euro

Ambiorixlei Schitterend gelegen bouwgrond in Koningshof, 
tot. opp van 3.570m² en een breedte van 30meter aan de 
straatzijde. Het perceel is een perfecte rechthoek en is dus 119m 
diep. Zuidoost geörienteerd, geen bouwverplichting
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VP 225.000 euro

bouwgrond - nabij dorpskern - openbaar vervoer / 
winkels - rustige wijk - rechthoekig zuidperceel - voor open 
bebouwing - totale opp 765 m² - straatbreedte 32 m - bel voor 
bouwvoorschriften. 
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VP 189.000 euro

wat een toffe duplex op een 2de en 3de Verd, volledig 
gerenoveerd, ing kk/badk, toilet apart, wasplaats, 2 mooie 
slaapkamers, berging, terras mogelijk aan te bouwen, ideaal 
voor jong koppel, tram voor de deur, 

EPC 322 kWh/m2
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VP 229.000 euro

Centraal wonen in verzorgd gebouw, 1ste v met lift, 2 slpks, ruim 
app 117m², toilet apart, ing kk/badk, berging, fi etsenstalling 
en carport. 

EPC 122 kWh/m2
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VP 225.000 euro

In de winkelstraat, App op 1ste met lift, inkomhal, lichte 
leefruimte, ing kk, dressing, overdekte koer, 1 grote slpk, toilet 
apart, badk met hoekbad en inloopdouch, aparte berging. Via 
poort in gebouw toegang tot garagebox.  mobiscore 8,5/10 

EPC 179 kWh/m2

ERKOCHT



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

Scan de QR-code en 
verken onze website

SC
H

O
TE

N
       

VP 245.000 euro

Hier heb je het gevoel in een huis 
te wonen, je hebt dan ook 258m² 
woonoppervlakte.Dit ruime 
duplex appartement bestaat uit 
grote lichte ruimtes, terras 12m², 
2 badkamers en een groot atelier 
/ hobbykamer / slaapkamers 
(80m²) (vrij in te richten) en 2 
slaapkamers.  Enorme zolder 
en kelder, geen buren en geen 
onkosten
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VP 339.000 euro

Laatste nieuwbouw in klein gebouw, 
ruim app. op 2de V met lift, 
inkomhal, wc apart, grote leefruimte 
omgeven door
glas, ing. kkn, bdk, 2 slpk, berging 
en groot terras achteraan. Afwerking 
volledig naar eigen keuzen, snelle 
oplevering mogelijk (3 mnd) kosten/
btw 6% mogelijk
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VP 85.000 euro

Perceel weiland van 4.250 m² 
met een breedte van ca 50m 
gelegen nabij Zeurtebaan . 
Bereikbaar via verharde weg, 
laatste stuk verboden voor 
voertuigen met uitzondering 
van landbouwvoertuigen. 
Gelegen in het groen rondom 
doodlopende straten.

SC
H

O
TE

N
       

VP 495.000 euro

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

M
ER
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VP 219.000 euro

Ringlaan – Gvls app met 2 slpkrs, 
tuin en garagebox. Mom. ingericht 
als tandartsen praktijk voorzien 
van een receptie, 2 kabinetten met 
toegang naar de tuin, kitchenette, 
toilet apart en een wachtruimte. 
Zeer centrale ligging. Ideaal 
voor vrije beroepen maar perfect 
mogelijk terug om te bouwen naar 
een woonst. Elektriciteit conform, 
dakisolatie conform, geen grote 
werken gepland in nabije toekomst

OOK SUCCESVOL VERKOPEN?
CONTACTEER ONS VRIJBLIJVEND 
BEKIJK ONZE NIEUWE WEBSITE
WWW.VERLIMMO.BE

EPC 441 kWh/m2   

EPC 268 kWh/m2

SI
N
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B

Vanaf 242.000 euro excl btw/kosten

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

(vg,wg,gvkr,gdv,gvv) 

50% VERKOCHT

EPC 313 kWh/m2

ERKOCHT







Topklassiekers te gast op 
16de Antwerp Concours!          

Wie van bijzondere wagens houdt, wordt op zondag 5 september verwacht in Wijnegem 
nabij Antwerpen voor het inmiddels 16de Antwerp Concours d’Elegance. Kasteel 
Belvédère vormt al sinds 2010 het decor voor 100 vooraf geselecteerde wagens in 
deze internationale elegantiewedstrijd voor klassieke wagens. Naast tal van zeldzame 
voor- en naoorlogse modellen, worden er ook racewagens en recente sport- en 
prestigewagens gepresenteerd voor jury en publiek. Tevens is er een bijzondere thema-
expositie dit jaar met een 25-tal topwagens uit de periode 1920-1940. De poorten aan 
de Broekstraat 13 gaan open vanaf 10u. Omstreeks 14u is er een parade met uitleg, 
geheel in concours style, de deelnemers gekleed in de periode van hun voertuig. 
Verwacht wordt dat de prijsuitreiking voor de allermooiste wagen zal plaatsvinden 
rond 17u. De inkom bedraagt 15 euro en 12,50 euro via online voorverkoop. Kinderen tot 
12 jaar zijn gratis. Voor meer informatie: www.antwerpconcours.be . 







Chiro Brecht 
ruilen Chirofees-
ten voor gezellige

zomerbar     
Op de terreinen in de Tilburgbaan had Chiro Brecht een leuke zomerbar geopend. 
Het was een alternatief voor de Chirofeesten die dit jaar opnieuw niet konden 
doorgaan, wegens niet coronaproof. De Zomerbar is een waardig alternatief 
gebleken. Vooral tijdens het weekend was het terrein volzet en was het bij 
momenten aanschuiven om binnen te geraken.

“De Chirofeesten gaan altijd met fuiven en touwtrekken gepaard. Dat kon met 
de huidige coronamaatregelen niet. Daarom hebben we dit leuke alternatief 
uitgewerkt”, vertelt hoofdverantwoordelijke Lize Globevnik. “Op het terrein was 
plaats voor 350 mensen. In de zithoeken kon je met maximaal acht personen in 
een bubbel. Die zitbanken zijn overigens te koop. Er is veel werk in gestoken en 
met de verkoop kunnen we onze kas spijzen. Wie wil kan een bod doen vanaf 20 
euro.” Daarnaast stonden er hoge staantafeltjes opgesteld in vakken en tal van 
tafels op veilige afstand in een feesttent. Voor de kinderen was er een kinderdorp 
met spelletjes, luchtkussen en een zandberg. Er traden ook verschillende bands 
op, LaLa Blues, Jana Schrauwen (ex Junior Eurosong) en Stijn Vrints en Vuil Talloor, 
en kwamen dj’s sets draaien. 
Met een drankje, maar ook snacks zoals hamburgers, cheeseburgers, hotdogs en 
boterhammen met spek staat er niets je nog in de weg om hier een gezellige tijd 

te beleven en Chiro Brecht een hart onder de riem te steken. En dat gebeurde ook, 
want tijdens het weekend was het volzet en op sommige momenten aanschuiven 
aan de ingang. Het was wachten tot gasten het terrein weer verlieten en er 
opnieuw zitjes vrijkwamen. 

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

GEVRAAGD
WIJNEN - CHAMPAGNE

en PORTOS
Aankoop volledige wijnkelders 

en kelderresten
Tel. 03 295 60 60 (tijdens kantooruren)

Fonoplaten: ik koop collecties, 
lp’s, Rock, Pop, Jazz enz.., bes-
te prijs tel 0475.37.64.96  Z112

Gezocht: oude emaille re-
clameborden 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

Te koop gevraagd: postzegel-
verzameling, alles welkom, con-
tante betaling tel 03.542.09.96



Te huur: Kalmthout landelijk 
gelegen woning met tuin, ter-
ras en garage, 3 slpk, badk, 
douche,  ligbad, berging, 
cv gas, 1295 euro/pm info 
na 18u 0478.37.78.02  Z131

Lp’s singles : ik koop collec-
ties Jazz, Soul, Pop, ets… cd’s 
dvd’s boeken, strips, fi lmaf-
fi ches, pick-up’s aan beste 
prijs tel 0475.376.496  Z136

Te koop gevraagd: niet meer 
gebruikte aanhangwagen, 
mag werk aan zijn, geen ge-
remde tel 0492.263.118  Z140

KORT NIEUWS UIT SCHOTEN        

CROISSY LAAT ROLLUIK NA 32 JAAR VOORGOED NEER
Het was de bedoeling dat de Schotense broodjeszaak Croissy die allerlaatste 
openingsdag eind juni al rond 14 uur voorgoed zou sluiten. Maar uitbaters 

Gerd Quirijnen en 
Frank Schrauwen 
moesten tot diep in 
de namiddag blijven 
smeren om die lange 
rij wachtenden nog 
een laatste keer te 
bedienen. “Het leek 
de voorbije dagen 
wel of iedereen die 
hier ooit geweest 
is, nog een broodje 

nieuwbouw - renovatie - herstelling
Plaatsen van rookmelders

Domotica !
Tel. 03 383 45 56

GSM 0495 57 22 10
BIT1@telenet.be

wilde bestellen”, staan Gerd en 
Frank zelf versteld van de toeloop. 
Ze richten via Bode Van Schoten 
een woord van dank voor die vele 
mooie reacties naar aanleiding van 
deze mijlpaal, die de sluiting van 
Croissy duidelijk niet alleen voor de 
uitbaters betekent.

BURGEMEESTER 
‘VRIJGELATEN’ NA 
QUARANTAINE 
S c h o t e n s 
b u r g e m e e s t e r 
Maarten De 
Veuster zat deze 
zo m e r va ka nt i e 
bijna drie 
weken thuis in 
quarantaine. Eén 
en ander was 
het gevolg van 
een cascade aan coronabesmettingen binnen zijn eigen gezin, al kreeg het 
virus hemzelf niet te pakken. “De staart van corona trof ons hard”, aldus De 
Veuster, die zijn gezinsleden zelf verzorgde, zich overgaf aan tuinwerk en de 
Olympische Spelen beter kon volgen dan hij vooraf gedacht had. 
  

 REPARATIE KLOKKEN
kan ook bij u thuis

0497 62 15 62





BIN Willecom van start in Schilde   

Na Bergen, Gouwberg, Schilde-centrum, Steynhoeve, Drijhoek, Schils veld, 
Picardië, Zonnebos, Hertebos en BIN-Z voor zelfstandigen en ondernemers, is in 
Schilde nu ook buurtinformatienetwerk (BIN) Willecom opgestart.

Hiermee is er op zo goed als het hele grondgebied van Schilde een BIN 
aanwezig. Binnen zo’n netwerk houd je samen met je buren een oogje in het zeil. 
Buurtbewoners, handelaars of bedrijven informeren de politie meteen via het 
nummer 112 als ze iets verdachts zien. De politie neemt de nodige maatregelen 
en als het onderzoek het toelaat, komt er info op het BIN-nieuws. Op die manier 
kunnen inbraken voorkomen worden. Je kunt dit zelf volgen op de website van 
politie Voorkempen.

In Schilde zijn er ondertussen al 2286 personen aangesloten bij een 
buurtinformatienetwerk. Samen werken ze aan een veilige buurt.

Appartement te Huur in De Panne. 
Modern, luxe hoekapp.120m2, 
terras 40 m2, gans de dag zon en 
zeezicht ! Enkele stappen van de 
zee op de Esplanade, verkeersvrij 
en rustig ! Grote LV, open KK 
met allerlei toestellen. 2 badk. 1 
met bad en 1 met inloopdouche, 
wasmachine en droogkast ! 
digitale TV en internet.2 wc’s, 3 
slpks met dubbele bedden 180 
cm en kast, parkingplaats onder 
het gebouw. 5de verdieping, max 
6 pers. Vrij vanaf  11 sept.2021= 
625 e. per week  alles inbegrepen.  
Winterverhuur oktober t/m april: 
580 e. + verwarming . Mei, juni 
en sept. 2022=625/week all in .  
en juli en augustus 2022 ( 750 
euro/week alles inbegrepen ) is 
nog vrij !   Inl. 0479/44.35.15

Te koop gevraagd: schilderijen, 
oude postkaarten, strips, 
klokken, beelden, enz.. 
tel 03.663.65.70  Z116

Ook dynamische 50 plussers zijn 
zeer welkom bij Dansclub 2000 !! Vul 
uw vrije tijd zinvol in en maak van 
dansen uw hobby walsen, cha cha, 
tango,jive, enz…www.dansclub2000.
be of tel:03/383 54 53 

TE HUUR APP.
Parkstraat Knokke

2slpk, zeezicht
winterverhuur

van okt tot maart
voor 6 maanden

3300 euro
tel 0474.37.56.29





Ticketverkoop eerste seizoen 
vrijetijdscentrum Brieleke van start    

Vrijetijdscentrum Brieleke in Wommelgem opent dit najaar z‘n deuren. Er staan 
meteen enkele grote namen op de affiche. De ticketverkoop is al gestart.

Het nieuwe cultureel ontmoetingscentrum heeft meteen een hele reeks 
concerten, films, theatervoorstellingen en comedy in petto. De dienst vrije 
tijd van het lokaal bestuur stelde een gevarieerd programma samen, voor alle 
leeftijden.. Worden onder meer verwacht in de nieuwe zaal: Jan Decleir, Crooked 
Steps, Wiiliam Boeva, Barbara Dex en Fleur Van Groningen. 
Je kan via de eveneens nieuwe website van ‘t Brieleke rustig grasduinen in het 
overzicht en meteen tickets kopen voor alle voorstellingen. Je betaalt online met 
Bancontact. Vanaf 1 september kan je ook aan het vrijetijdsloket in het Brieleke 
zelf tickets kopen aan de balie. Tijdens de zomermaanden kan je tickets kopen 
aan het onthaal in de Handboogstraat 36 tijdens de gewone openingsuren van 
het onthaal. 

Op zaterdag 25 en zondag 26 september is iedereen welkom om het nieuwe 
complex te komen ontdekken en samen te genieten van vele optredens, 
workshops en demo’s. Na het openingsweekend gaat het doek écht op en start 
het seizoensprogramma 2021-2022.

Op zoek naar een leuke hobby?Leer 
dansen! (walsen, cha cha, tango,jive, 
swing enz…) 
Eén adres : DANSCLUB 2000 vzw
www.dansclub2000.be 

Tuinaanleg 
Ronny Kanora

Aanleg - onderhoud - renovatie 
van tuinen - ontmossen gazon

Vrijblijvende prijsoff erte

Tel. 0477 30 64 23
Ronny.kanora@telenet.be

Te huur: Middelkerke zeedijk, 
app. 3 slpk, 7p., alle comfort, 
wknd 190 euro, mw 190 euro, 
week 310 euro, chalet nabij Laro-
che, 6p., wkn 120 euro, mx 120 
euro, week 195 euro, buiten de 
vakantieperiode, www.eventus-
senuit.be, email adres: lucderae-
dt@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+zwem-
bad+bed/badlinnen all-in) verhuur 
kort-lang tel 0479.45.49.42 of 
roxane.peeters@telenet.be  Z70

Te koop gevraagd: spullen van 
zolder, schilderijen, curiosa, bro-
cante enz.. tel 03.663.65.70 Z110

Ik zoek oude beelden in ivoor, 
ook oude zakuurwerken, oude 
liebigprenten, schouwgarni-
tuur tel 03.313.84.58  Z111



Stemt ook u Lindsay De kaestecker 
uit Schilde tot ‘Miss Fashion’?      

Lindsay De kaestecker (17) uit Schilde volgt momenteel de richting zorgkundige 
aan het KA Malle. Dat is natuurlijk heel bijzonder, maar wat dit meisje uit Schilde zo 
mogelijk nog specialer maakt, is dat zij zichzelf een finaleplaats heeft verworven in 
‘Miss Fashion’.

“Ik volgde de organisatie Miss Fashion al een tijdje op Instagram en zag hoe de meisjes 
zekerder van zichzelf werden en daarnaast een hechte groep vormden”, vertelt 
Lindsay. “Bij deze wedstrijd gaat het niet enkel om een knap gezichtje te hebben, 
maar ook om jezelf goed in je vel te voelen en jezelf te kunnen presenteren. Dat 
zette me aan tot deelname, want je groeit heel erg als persoon. Zo maak je, naast 
fotoshoots, ook workshops over social media mee, net als hoe zelf je make-up te 
doen, catwalk training, voorbereiding naar de finale toe, … De laatste weken waren 

best pittig, maar ik leer enorm veel 
bij. Met mijn deelname wil ik groeien 
op persoonlijk vlak. Tegelijkertijd 
hoop ik anderen te inspireren om 
hun dromen te volgen, ongeacht 
andermans meningen.”

Gillen en huilen
In het totaal schreven 900 
kandidates zich in. “Samen met 39 
anderen werd ik geselecteerd voor 
de halve finale”, weet Lindsay. “Dat 
vernam ik net voor kerstmis en was 
meteen in shock. Ik begon te gillen 
en belde mijn ouders huilend van 
blijdschap op. Mijn kinderdroom was 
uitgekomen.” 

Zelfvertrouwen
De belangrijkste hobby’s van de finaliste uit Schilde zijn gaan wandelen of lopen om 
haar tot rust te brengen. Daarnaast doet zij ook aan weekendwerk in een rusthuis. “Ik 
vind het interessant om meer werkervaring op te doen naar later toe. Na het behalen 
van mijn middelbaar diploma, wil ik verder studeren voor vroedvrouw. Ook fotoshoots 
wil ik blijven doen en hoop op meer opdrachtjes in de modellenwereld. 
“Tijdens de finale op zaterdag 28 augustus in Theater Elckerlyc in Antwerpen zullen alle 
deelneemsters drie dansjes doen, zich voorstellen, in bikini defileren, in kaftanjurken 
poseren alsook in trouwjurk. Last van zenuwen heb ik nog niet maar ik kijk wel enorm 
hard naar de finale uit! 

Lindsay haar vrienden steunen haar enorm. “Ook mijn familie is heel fier, vooral dan 
mijn bompa en bomma.” Ook u kunt Lindsay De kaestecker steunen door op haar te 
stemmen via: https://missfashionofficial.be/index.php/finalists/ 

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

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.

1025 e
Karweiwerken allerlei: goten,
Velux, tuinhuizen en carports op
maat, schouwen en schouw-
roosters, isoleren van daken en zolder-
vloeren, vliegenramen, ...
Kortom: klusjes waar de grote fi r-
ma’s niet om staan te springen!! 
Voor een vrijblijvende offerte:

info@koenvangompel.be of 
0493/14.14.73, www.koenvangompel.be

Ontstoppingsdienst
E.C.

Alle ontstoppingen
camera inspectie
24/7 bereikbaar
0468 21 28 68



VITA ET PAX
KAPELCONCERTEN

23/09  AVANESYAN TRIO
21/10  ENSEMBLE OXALYS & ALON SARIEL
25/11  VITALY PISARENKO

KAPEL PRIORIJ, SINT AMELBERGALEI 35, SCHOTEN
AANVANG 19.30 OF 20 U / DEUREN 19 U / TICKETS € 30
OPEN VOOR IEDEREEN

Kĳ k voor meer informatie en tickets op www.vitaetpax.be/informatie-kapelconcerten/
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Jaagpad langs kant dorpscentrum 
twee maanden lang onderbroken    

Een behoorlijk lang stuk van het jaagpad langs het kanaal Dessel-Schoten blijft 
twee maanden lang afgesloten voor nutswerken.

Wandelaars noch fietsers kunnen sinds 2 augustus geen gebruik meer maken van 
het  stuk jaagpad langs de Venstraat en Alfons Verdijckstraat. Het gaat om het 
centrale stuk van de vaart tussen sluis 10 (Wijnegembaan/containerpark) en het 
sluisbruggetje aan de Sluizenstraat/Venstraat. 

Slechts één van de jaagpaden langs het kanaal is onderbroken: dat gelegen aan 
de kant van het dorpscentrum. Er zal een omleiding worden ingelegd naar het 
jaagpad aan de overzijde, de zijde van de Sluizenstraat. Daar belooft het voor 
fietsers en wandelaars dus een tijd lang flink drukker en uitkijken te worden want 
het jaagpad is er een flink stuk smaller dan aan de overkant. 
De hinder duurt tot 1 oktober.

Garagepoorten   
domeinpoorten  

zonwering  rolluiken  
automatisaties

alle herstellingen
en onderhoud

03/658 14 80
info@poortencentrale.be

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

Te huur: Nieuwpoortbad, 
studio alle comf., gr zonnige 
terrassen, garage, 45 euro/
dag, all-in, tel 0498.800.348

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

Er is Dansen …  En er is Dansen bij 
DANSCLUB 2000 !!! eerste les op 
donderdag 9 september om 19h15 in 
het Gemeenschapscentrum WERF 44 
Schoolstraat 44 Schilde 
www.dansclub2000.be 





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

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

Kaap van 20.000 inwoners in zicht: 
nieuwkomers in Schilde krijgen 

broodjeslunch, rondrit en informele 
babbel met burgemeester 

De gemeente Schilde, die elk moment de kaap van 20.000 inwoners zal 
overschrijden; herneemt de traditie om nieuwe inwoners een vorstelijk, maar 
informeel onthaalmoment te bezorgen. Dat staat te gebeuren op zondag 26 
september. 
Het gemeentebestuur maakt er jaarlijks werk van de nieuwe inwoners van 
Schilde en ’s-Gravenwezel op gepaste wijze welkom te heten. In 2020 stak 
corona hier een stokje voor. “Dit najaar pakken we de draad weer op”, aldus 

Gezocht: oude polsuurwer-
ken of zakhorloges, mogen 
ook defect zijn, geef goede 
prijs tel 0496.43.30.07   P2

Te koop: damesfiets, Gazelle, 
in goede staat, vraagprijs 300 
euro, onderhandelen mogelijk tel 
0479.63.50.18 of 03.645.80.10  P1

Goedkoop vellen van bomen 
en afvoeren, gratis offerte tel 
0487.715.534 (particulier) P23

Gezocht: naschoolse opvang 
voor 3 flinke kinderen (8, 6 
en 3jr) maandag & dinsdag 
van half 4  tot half 7, vrijdag 
van half 4 tot half 6, afhalen 
school, huiswerk, koken, regio 
Schoten, tel 0474.71.09.51  P3

Te koop: propere golfbal-
len, 50 euro voor 100 bal-
len, tel 03.658.10.88  Z160

ALLE SCHILDERSWERKEN
binnen en buiten door Poolse mannen

T. 0496 63 79 78 of
 0496 08 41 68

burgemeester Dirk Bauwens (N-VA). 
“Daarom is iedereen die zich na 
augustus 2019 in Schilde vestigde, 
welkom op ons onthaalmoment. We 
ontvangen onze nieuwe gezinnen 
in het strakke eigentijdse kader 
van ons gemeenschapscentrum 
Werf 44. We trakteren je op een 
broodjeslunch en een drankje. En 
natuurlijk hopen ikzelf en de andere 
leden van de gemeenteraad tijdens 
een gemoedelijk gesprek kennis te 
kunnen maken.”

Als uitsmijter wordt de nieuwe 
Schildenaren ook een begeleide 
busrit of verkenningstocht met de 
fiets van hun nieuwe woonplaats 
aangeboden. Aansluitend aan de 

verkenningstocht start om 15 uur de verenigingendag.





Zomerschool Wommelgem 
veelbelovend van start         

Op 9 augustus trokken zeventig kinderen uit Wommelgem al opnieuw 
naar school. “Het is te zeggen: we bieden hen de gelegenheid om met een 
kwalitatief sterk, maar ook speels programma opgelopen leerachterstand in 
te halen”, aldus schepen van Onderwijs Kelly Joris (Open Vld).

Het is de eerste keer dat Wommelgem inspeelt op het aanbod van de Vlaamse 
overheid om een zomerschool in te richten. “We wilden die kans grijpen, maar 
wel ernstig tewerk gaan”, legt schepen Kelly Joris uit. “Op voorhand werd bij 
alle drie de lagere scholen in onze gemeente gepolst naar welke kinderen 
wat extra begeleiding zouden kunnen gebruiken met het oog op een vlotte 

start op 1 september. Hun ouders werden vervolgens allemaal uitgenodigd en 
met zeventig inschrijvingen kunnen we spreken van een goede respons. Onze 
zomerschool komt duidelijk tegemoet aan een reële behoefte.”
De gemeente doet voor de praktische organisatie een beroep op de 
vereniging WOSPO, die in Wommelgem ook al meerdere jaren met succes de 
sportkampen organiseert, en een aantal vrijwillige begeleiders. “Het gaat 
om net afgestudeerde leerkrachten, logopedisten en zorgleerkrachten die 
onder leiding van juf Britt Van Noten, bekend van de Sint-Johannaschool, 
de kinderen met veel liefde en engagement opvangen”, getuigt Joris, die 
maandag meteen poolshoogte ging nemen. 

“Maar om de deelnemers niet het gevoel te geven dat de grote vakantie er 
nu al opzit, wordt elke namiddag bewust een speels programma ingelast, met 
veel aandacht voor buitenactiviteiten. De hele zomerschool trekt ook één dag 
op uitstap naar Technopolis”, licht de schepen toe.

Voor het behalen van 
rijbewijs B

Zandhoven en omstreken

RIJSCHOLING.BE
Veilig leren autorijden



Late uilskuikens bevolken toren 
Sint-Pancratiuskerk Ranst        

Het kerkuilenkoppel in de toren van de Sint-Pancratiuskerk in Ranst heeft alsnog een 
mooi gezin gesticht. Vier stevige uilskuikens werden zopas geringd door medewerkers 
van Natuurpunt. Dat is erg laat op het seizoen.

In Ranst bevinden zich twee nestbakken voor kerkuilen:  één in de Millegemkerk en 
één in de Sint-Pancratiuskerk. “De nestbak in de Sint-Pancratiuskerk hangt er al 
tientallen jaren”, weet medewerker John Maes. “Kauwen blokkeerden de ingang 
telkens met takken. Tot in 2019 een koppeltje kerkuilen de nestbak toch kon innemen 

en succesvol twee jongen voortbracht. In 2020 waren er opnieuw drie jonge kerkuilen 
in Millegemkerk en twee in de Sint-Pancratiuskerk.”

Dit jaar werden de nestbakken in beide kerken geïnspecteerd rond half juni. In de 
Millegemkerk leverde dit drie jonge kerkuilen op, die vervolgens geringd werden. 

“In de Sint-Pancratiuskerk lagen er tot onze verrassing zeven eieren die nog volop 
bebroed werden”, aldus Maes. “Het komt zeer zelden voor dat kerkuilen zo laat op het 
seizoen nog broeden. De oorzaak is wellicht te vinden in het wegvallen van één van de 
ouderuilen net voor het broedseizoen. Veel kerkuilen hebben de stevige winterprik van 
februari niet overleefd.”

De overblijvende kerkuil van de Sint-Pancratiuskerk is waarschijnlijk op zoek gegaan 
naar een nieuwe partner en alsnog tot broeden gekomen. De tweede inspectie van 
de nestbak in de Sint-Pancratiuskerk op zaterdag 31 juli leverde alvast vier gezonde 
jonge kerkuilen op die als laatste van dit seizoen geringd werden in de Voorkempen. 
“Een heel mooi broedsel”, klinkt John Maes enthousiast. “Eind augustus vliegen deze 
jonge kerkuilen uit en leren ze zelfstandig jagen op muizen in de velden en wegbermen 
rond de bossen van Ranst.”

Eerder werden in de Millegemkerk al drie jonge kerkuilen geringd. In de hele 
Voorkempen werden dit seizoen 65 jonge kerkuilen geringd.



Communietip!

Open: di-do: 14-19 u.
Zat. 10-17 u. 

en op afspraak
Venneborglaan 179

2100 Deurne
03/324 01 26

GROTE KEUZE

      Kleine prijzen

Juwelen
Een blijvend geschenk

Kom vrijblijvend even kijken...
Armbanden, halskettingen,

ringen, hangers, oorbellen,
dasspelden ... alles 18kt goud

met of zonder briljant
- voor hem en voor haar -

aan zeer lage prijzen!

Bij ons kan men rustig kiezen in elke prijsklasse!
Alle herstellingen gebeuren in eigen atelier.

           Rechtstreeks van fabrikant.

Geen idee?
Een cadeaubon!

           Rechtstreeks van fabrikant.
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Gemeente en pro-
jectontwikkelaars: 

“Ruim de helft 
van gebied blijft 

groen”     
Zowel de gemeente Wijnegem als 
projectontwikkelaars geloven steevast 
in de meerwaarde van Ertbrugge en niet 
alleen voor de zeshonderd verwachte 
bewoners. “De helft van dit hele gebied 
blijft groen. Dit wordt voor heel Wijnegem 
nieuw rustpunt en belevingsruimte”, 
klinkt schepen Maarten Janssens (N-VA) 
zelfs enthousiast.
Schepen van Ruimtelijke Ordening 
Janssens spreekt nog steeds van een 
‘gedragen project’. “Het voorziene park 
is echt groot: 2,7 hectare. Er komen 
slechts twee straten en die zullen 
worden aangelegd als in een woonerf. 
Zo wordt ook dit stukje Wijnegem 
kindvriendelijk. De auto zal er slechts 
te gast zijn. Ik had dit drie jaar geleden 
niet durven dromen toen we aan dit 
planningsproces begonnen.”
De gemeente heeft volgens Janssens 
wel degelijk kritisch naar het 
verkavelingsdossier gekeken en 
enkele voorwaarden opgelegd aan 
Matexi en Novus. Gemeenschappelijke 
fietsenstallingen worden zo ingericht 
dat ook bakfietsen en fietskarren er 
gestald kunnen worden.  Al lijken alvast 
de omwonden die wij spraken hiervan 
niet echt wakker te liggen. Ze zien 
andere problemen.
Janssens stelt verder dat nog voor 
de eerste woningen in gebruik 
genomen worden, een ‘knip’ in de 
Ertbruggestraat gerealiseerd moet 
zijn. Alleen hulpdiensten zullen die 
‘poort’ nog kunnen passeren. “Zo 
kunnen we sluipverkeer weren”, aldus 
de schepen. “Het kruispunt Houtlaan-

Ertbruggestraat krijgt verkeerslichten en die moeten werken voor ingebruikneming 
van de 73ste nieuwe woning. Het snelheidsregime op de Houtlaan, tussen 
Turnhoutsebaan en Merksemsebaan, zal worden teruggebracht van 90 km/u naar 70 
km/u. Wegbeheerder Agentschap Wegen en Verkeer heeft hier al mee ingestemd.”

TE HUUR APPARTEMENT
1ste verd. groot terras

1 slpk - ‘s-Gravenwezel
0493 42 80 79

Projectgronden, afbraakpanden, 
opbrengsteigendommen, etc. 

Contacteer ons op 
0472/98.33.10 

of info@8c8vastgoed.be,
Carolien Snoeys, 

8C8 VASTGOED BVBA

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) P11

Goedkoop leegruimen van uw tuin, 
planten, hagen enz… gratis offerte 
tel 0487.715.534 (particulier)

Te koop: breimachine Pasap, 
in goede staat, 35 euro, tel 
0486.10.28.04 (na 19u)  P12



Bredabaan 757 • 2930 Brasschaat 
Tel. 03 337 07 30

OPEN: ma.: 13.30 tot 18.30u.
              di.-vrij.: 9.30 tot 18.30u.

         zat.: 9.30 tot 17.30u

Ruime gratis parking bij de winkel.

1000 M2 SCHOENEN • LEDERWAREN • REISARTIKELEN

ST IJ L  &  COMFORT

BACK 2 SCHOOL
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KORT NIEUWS UIT DE REGIO          

MYSTERIEUS MONOTOON GEKLOP HAALT SCHOTENAREN VROEG UIT 
HUN SLAAP 
Het monotone geklop dat half augustus heel wat Schotenaren  vanaf ’s 
morgens vroeg wekte, werd veroorzaakt door de aannemer die in opdracht 
van De Vlaamse Waterweg een nieuwe kaaimuur langs het Albertkanaal 
bouwt. Na overleg met de gemeente wordt voortaan een stillere heihamer 
ingezet en begint het ‘geklop’ pas om 7 uur.

ZOERSEL SCHENKT AAN SLACHTOFFERS WATEROVERLAST
Het gemeentebestuur van Zoersel heeft geld geschonken voor de slachtoffers 
van de overstromingen die in juli het oosten van het land hebben getroffen. 
“We maakten een som van 22.139 euro vrij om de slachtoffers te steunen. 

Zo schenken we per inwoner 1 euro”, zegt burgemeester Liesbeth Verstreken 
(N-VA). We storten dit bedrag namens de gemeente en al haar inwoners op 
het rekeningnummer van het Rode Kruis Vlaanderen.” Het bestuur roept de 
Zoerselaars op om ook hun duit in het zakje te doen. Dat kan via een gift aan 
het Rode Kruis Vlaanderen via het rekeningnummer BE70 0000 0000 2525 of 
door je op te geven als crisisvrijwilliger via de www.rodekruis.be/helpenhelpt.

BRANDHOUTBRANDHOUT
& HOUTPELLETS& HOUTPELLETS
Vanderstraeten JohanVanderstraeten Johan

VOLLEDIG DROOG HOUT
HALF DROOG HOUT

Aan de beste prijzen.
Eik en beuk alle lengtes.

Per m3gestapeld
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

 
Laswerken op maat 

Balustrades - Trapleuningen - 
Tuinpoorten - … 

Eigen projecten 
Kasten – Bijzettafels – Vuurkorven - … 

ZC.weldingservice@gmail.com 
Zelfwerkend patroon - Gratis prijsofferte 

Laswerken op maat
Balustrades - Trapleuningen

Tuinpoorten - ...

Eigen projecten
Kasten - Bijzettafels -

Vuurkorven ...

ZC.weldingservice@gmail.com
Zelfwerkend patroon

Gratis prijsofferte

DIA’S SCANNEN
1 adres!

www.jalena.be
0474 52 17 40

FILMS SCANNEN
1 adres!

www.jalena.be
0474 52 17 40



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

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

zetelopmakerij 
gordijnen
projecten   
PVC vloeren

VRAAG EEN 
VRIJBLIJVENdE 
OFFERTE aan

Tuinrangers gezocht in 
Wommelgem        

De gemeente Wommelgem zoekt vrijwilligers die zich willen laten scholen tot 
Tuinranger. Dit project loopt in samenwerking met Inverde, de opleidingstak 
van Natuur en Bos. Nadien kunnen de Tuinrangers hun ervaring doorgeven 
aan anderen. 

Zeldzame nachtvlinders, zoemende aardhommels en zingende zwartkopjes. 
Onze tuinen bevatten meer natuurrijkdom dan we vermoeden. Binnenkort 
zullen Tuinrangers de inwoners van Wommelgem dit helpen ontdekken. Met 
vlindernet en vergrootglas gaan deze speciaal opgeleide vrijwilligers op zoek 
naar verrassend biologisch leven in uw achtertuin. Tegelijk krijgt u van hen 

advies op maat voor een nog meer natuurvriendelijke en klimaatrobuuste 
tuin. 
  
Natuurvriendelijke tuinen zijn een trend. Want elke tuin kan een 
viersterrenhotel met koud buffet zijn voor roodborstjes, egels, waterjuffers 
en talloze andere dieren. Bovendien kan zo’n tuin beter tegen droogte en 
hitte. Dure meststoffen zijn overbodig en van tuinafval is geen sprake meer. 
Een win-winsituatie. Toch blijft het voor velen moeilijk om de stap te zetten. 
Want een saai gazon omvormen tot een bloemenrijk graslandje is niet altijd 
vanzelfsprekend.
Daarom zoekt Wommelgem vrijwilligers (M/V/X). Kennis van planten en 
diersoorten is meegenomen, maar geen must. Belangrijker is enige ervaring 
met tuinieren, veel goesting om bij te leren, een beetje ervaring met Facebook 
maar vooral het nodige enthousiasme om de passie door te geven aan jong 
en oud. 
Binnenkort volgt een infomoment.

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

www.riolering-service.be

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

TE HUUR BRECHT CENTR.
GLVS APP.

1 slpk, vrij 1 sept.
gn huisd., 620 euro

Bel na 17u 0479 85 63 11

Uurwerken, batterijen 
en bandjes: Denys & Ca

Bredabaan 246
Brasschaat 03 430 20 83

www.denys-co.be



OPENING 43ste DANSSEIZOEN OP

1 SEPTEMBER 2021

SINT-MICHIELSCOLLEGE SCHOTEN

KOM GRATIS PROBEREN IN SEPTEMBER!

Alle klinkerwerken, 
sierklinkers, kasseien, 
tuinpaden, terrassen, 

dolomiet enz ...
Gratis prijsofferte
Tel. 0475 38 55 69

 HONDENVERZORGING

BOBBYLAND
Jachtwachtersdreef 312

2900 SCHOTEN

TEL.: 03 663 35 76
GEHAALD EN GEBRACHT

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

Uw hondje gehoorzaam in 1 of 2 
lessen bij u thuis? Bel voor een 
afspraak, 0495.20.76.50  Z149

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+�20 (vaste kosten) Info 
via: verhuur.schoten@telenet.
be of 0478/880.130  Z152

Wij helpen u graag met 
het opkopen en opruimen 
van inboedels bij een 
overlijden of een verhuis, bel 
0495.233.678 (particulier)  Z154

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



www.paft.be  
Tel: 03 455 26 56

Provinciesteenweg 687 
2530 Boechout

* onder voorbehoud van de huidige
corona-veiligheidsmaatregelen!

Paft en tuinmeubelen … puur genieten!

!

202005Bizzy.indd   38 4/05/20   14:20

Openingstijden:*
Maandag: 13.00-18.30u

Dinsdag-vrijdag: 9.00-18.30u
Zaterdag: 10.00-18.00u
Zondag: 11.00-16.00u
Feestdagen gesloten

LaatsteLaatste
zomerkoopjes !zomerkoopjes !



Sint-Job – Openlucht kunstmarkt 
Kunst2960 trotseert wind en regen    

Kunstenaars uit de regio konden op de kunstmarkt Kunst2960 op het 
Lochtenbergplein hun werk aan het brede publiek tonen dat zich ook graag 
liet zien. De markt was overigens aan een jubileumeditie toe, maar kreeg af 
te rekenen met afwisselend zon, wind en regen. 
Heel wat schilderijen in verschillende stijlen en gemaakt volgens aparte 
technieken, maar ook beeldend werk uit arduin en andere steen en prachtige 
beeldjes van klei in vol ornaat uitgewerkt. Verder kon je er ook mooie juwelen 
op de kop tikken. Bovendien is het de ideale gelegenheid om een babbeltje te 
slaan met de artiesten achter de mooie werken. Deze mini-Montmartre zo je 
wil is een jaarlijks weerzien voor kunstliefhebbers, maar door corona moesten 
ze toch een jaartje langer wachten. Dat werd goedgemaakt door de talrijke 
mooie werken die er te kijk stonden.

OPEN-DANSDAGEN 
JAN PIRREWIT SCHOTEN

Voel jij de danskriebels? Heb je interesse in folklore, toffe 
zondagvoormiddagen en boeiende optredens in binnen-en buitenland? 
Ben je tussen 4 en 14 jaar?

Kom dan naar onze open-dansdagen in september!
We repeteren elke zondag van 10u-12u in Bloemendaal. 

Voor meer info contacteer ons via janpirrewit@gmail.com

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.fi jnverlof.be  Z40

Verzamelaar koopt oude 
munten en bankbiljetten tel 
0475.34.21.18 (particulier)

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



LES TRUTTES
De Bonanza’s
The Haunted Youth
Joost de Lange band   Lisette

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

ARTEVINO
Kantoor DUCHESNE-VAN LOON
Schoolstraat 12 - 2970 SCHILDE

(+32)33832095 (+32)33851507

schilde@crelan.be

Kantoor DUCHESNE-VAN LOON
Schoolstraat 12 - 2970 SCHILDE

(+32)33832095 (+32)33851507

schilde@crelan.be
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Kantoor DUCHESNE-VAN LOON



klassiek ballet 

pointes 

jazzdans  

moderne dans 

kleuterdans

kinderdans 

musical

urban dance 

hiphop

zumba

pilates

Ierse dans

Pivolté 
bruist van 

energie

Brasschaat|Schoten

Voor meer informatie:
0496/10 18 17 of info@pivolte.be
www.pivolte.be

Voor meer informatie:
0496/10 18 17 of info@pivolte.be

Bij Pivolté, gevestigde waarde 
in de wereld van de dans, kun je 
terecht voor een leuke dansles 
op verschillende locaties te 
Brasschaat en Schoten. Onze dy-
namische dansschool staat borg 
voor hoogstaande kwaliteit en een 
intense dansbeleving. 

Onze lessen zijn toegankelijk voor 
alle leeftijden (vanaf 3 jaar) en 
worden georganiseerd op ver-
schillende dansniveaus per leef-
tijdsgroep. Je kunt tijdens elke les 
rekenen op individuele aandacht 
van onze professioneel opgeleide 
en ervaren danspedagogen.

Dansers met talent kunnen auditie 
doen voor de demogroepen die 
optredens verzorgen en deelne-
men aan wedstrijden.

We verwelkomen je graag in één 
van onze danslessen en zijn ervan 
overtuigd dat ook jij jouw draai 
vindt in onze dansschool. 

Sloop huisjes maakt weg vrij voor 
veiliger kruispunt         

De gemeente Wijnegem is van plan om het kruispunt van de 
Wommelgemsteenweg met de Eikenlaan en Koolsveldlaan 
verkeersveiliger te maken. Daarvoor werden enkele oude huisjes 
op dat kruispunt aangekocht en zopas gesloopt. Ook de straten zelf 
worden aangepakt. Voor een rondpunt is wellicht onvoldoende plaats.

Met name de zichtbaarheid op en voor de vele fietsers die er passeren, 
kan beter. De gemeente wil het fietspad van de Wommelgemsteenweg 
doortrekken tot voorbij het kruispunt, in combinatie met de herinrichting van 
dit knooppunt en de erop uitkomende straten.

“We gaan deze plek veel veiliger maken voor onder meer fietsers”, zegt 
schepen van Mobiliteit Tom Tachelet (Dorpspartij Durf!). “Het fietspad op de 
Wommelgemsteenweg (deel waar de kerk staat) stopt nu bruusk vijftig meter 
voor de verkeerslichten. Dat is alles behalve ideaal.”

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

De gemeente wil naast het kruispunt meteen de Eikenlaan, Koolsveldaan 
(tot Brouwerslaan), Wommelgemsteenweg (tot aan hoveniersbedrijf en 
kerstboomverkoper Oase) en ook nog de Brouwerslaan heraanleggen. 

Te koop magazijn:  Deurne 
Bisschoppenhofl aan 226m� 
Verwarming gas, alarm, wanden 
geïsoleerd, 2 sectionale poorten 
met afstandsbediening, 4 
lichtkoepels, internet, toilet. Prijs 
175.000,00 euro  0476.220.812  P6

Verwijderen van asbest golfplaten 
en afvoeren en plaatsten nieuw 
dak op uw tuinhuis, gratis offerte 
tel 0487.715.534 (particulier)  P20

Te huur: Spanje. Regio Murcia. 
Dorp San Cayetano. Huis voor 
4 personen, 2 slpkm, 2 badk. 
Groot zwembad+kinderbad. 10 
min rijden van strand San Javier. 
Nog vrij Jan/Feb/Mrt Info : Van 
Doninck : +32 468 210252  P7



Te koop : Blankenberghe app. 
2slpks, op Graaf Jansdijk n° 
33, prachtig inger. (incl. meub 
en toestellen) te bez. elke 
zat. 10-14h. 0495.533.100  P8

Te koop: teakhouten tafel 1,8mx1m, 
20 euro, tel 03.658.84.88  P9

Zaaien van nieuwe gazons 
en herstellen van oude 
gazons, gratis offerte tel 
0487.715.534 (particulier)  P19

Te Huur:  paardenweide 1 ha. ,Pr. 
Boudewijnlaan Schilde, 3 stallen, 
waterpomp. 0475.521.481  P10

Te koop: breimachine Pasap, 
in goede staat, 35 euro, tel 
0486.10.28.04 (na 19u)  P12

Graafwerken Spruytershofstraat 
kondigen grootscheepse werken 
Kempenlaan en Kromstraat aan    

Zopas ging in de Spruytershofstraat in Ranst, vlakbij de grens 
met Wommelgem, de spade in de grond voor de aanleg van een 
gescheiden rioleringsstelsel. Deze werken vormen een onderdeel van 
de omvangrijke riolerings- en wegenwerken in de Kromstraat en van 
de aanleg van een doorvoerleiding voor afvalwater in de Kempenlaan.

Het regenwater zal straks zoveel mogelijk infiltreren in de smalle 
Spruytershofstraat. Zo worden bijvoorbeeld de parkeerstroken aangelegd in 
een waterdoorlatende verharding. Verder wordt er een nieuwe vuilwaterriool 

DANSEN,  dat doe je bij ons 
www.dansclub2000.be Alle 
Standaarddansen en ook  
Mambo, Disco en Swing in het 
programma 

aangelegd die wordt aangesloten op de vuilwatercollector in de Kromstraat, 
die volgend jaar wordt aangelegd.

Na aanleg van de riolering in de Spruytershofstraat wordt de weg tussen de 
bermen hersteld. De kruispunten Spruytershofstraat – Lothar Wyrtkilaan en 
Spruytershofstraat – John Van Den Eyndelaan worden verhoogd aangelegd. 
De riolerings- en wegenwerken duren hier tot eind 2021. Daarna vernieuwen 
de nutsbedrijven hun netten in de bermen.

Midden september 2021 start in de Kempenlaan (Wommelgem) de aanleg van 
een doorvoerleiding voor afvalwater. Die leiding komt aan de kant van de 
even huisnummers in de berm tussen de Herentalsebaan en de grens met 
Ranst.

In januari 2022 starten Aquafin, water-link en het Agentschap Wegen en 
Verkeer in samenwerking met de gemeente Ranst omvangrijke wegen- en 
rioleringswerken in de Kromstraat (N116), van de grens met Wommelgem tot 
het kruispunt van de Gasthuisstraat.

NAAR ZAVENTEM
EN ANDERE PLAATSEN

VANAF 55 E
TOT 4 PERSONEN, PER EXTRA PERSOON 5E

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

INFO 0494 94 79 79
info@q-airportservice.be



Eerste deel Paalstraat maandenlang 
afgesloten voor doorgaand verkeer  

Minstens zes maanden, maar wellicht nog een hele poos langer wordt 
het eerste deel van het winkelgedeelte van de Schotense Paalstraat 
afgesloten voor doorgaand verkeer. Ook de bussen van De Lijn zullen 
maandenlang omrijden via de Kruispadstraat.

Maandag 9 augustus startten twee grote werven in dat eerste deel van de 
Paalstraat, tussen Rodeborgstraat en Theofiel Van Cauwenberghslei. Aan de 
zijde van de pare huisnummers worden meerdere oude huizen en winkelpanden 
gesloopt en vervangen door appartementen en kantoren.
Het gaat blijkbaar om ingrijpende 
werken waarbij grote kranen worden 
ingezet. De politie en gemeente achten 
de situatie te complex om alle verkeer 
zoals gebruikelijk te laten passeren 
tijdens die werken. Dat zou technisch 
moeilijk zijn en gevaarlijke situaties 
opleveren.
Klanten van winkels en restaurants 
in dit gedeelte mogen nog wel door, 
net als bewoners uiteraard en in de 
vertrouwde ene rijrichting. Ook voor 
fietsers en voetgangers verandert er 
niks. 
Maar net om dit te kunnen garanderen, 
wordt alle doorgaand verkeer wel 
aangemaand om vanaf maandag de 
Paalstraat te mijden en een ommetje te 

maken via Kruispadstraat en Theofiel 
Van Cauwenberghslei. Het openbaar 
vervoer zal diezelfde omleiding volgen. 
Alle bushaltes blijven bediend.
De werken zijn best grootschalig 
en zullen meerdere jaren duren. 
Het gemeentebestuur heeft 
bovenstaande maatregelen voorlopig 
afgekondigd voor zes maanden, maar 
de kans dat ze verlengd zullen worden, 
is groot. 
“We zullen de situatie om de zes 
maanden evalueren en de maatregelen 
bijsturen indien aangewezen. Van 
zodra mogelijk, zullen we ze opheffen”, 
belooft waarnemend burgemeester 
Iefke Hendrickx (N-VA).  
.

REEDS 35 JAAR EEN UITZONDERLIJK
SLAAGPERCENTAGE!

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

www.rijbegeleidingkruger.be  -  03 651 50 40
L

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

 0479 282 605

TE KOOP GEVRAAGD
AUTO’S en CAMIONETTEN

ook accident of defect
Gsm 0475 32 44 00 

aankoopvanvoertuigen@skynet.be



VASTGOED   I   VERKOPEN   I   VERHUREN

TE KOOP APPARTEMENT
TE WIJNEGEM

Merksemsebaan 215 : woongedeellte, 
open kkn.,  1 slpks, 1 badk. met 
inloopdouche, apart WC. garage.

6% regeling is mogelijk

                                       e263.500

T. 0 3 - 6 4 5  0  6 4 5     I   i n f o @ i m m o k o l u m . b e     I    w w w . i m m o k o l u m . b e
* bij verkoop van het onroerend goed
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* bij verkoop van het onroerend goed

Carrefour op Schilmart sluit na 
27 jaar de deuren                  

De Carrefour Market op Schilmart in Schilde sluit eind oktober de deuren. Het is 
voorlopig niet bekend wat er in de plaats zal komen van de supermarkt.

Carrefour heeft twee supermarkten in Schilde en allebei langs de Turnhoutsebaan. 

Te koop: teakhouten tafel 1,8mx1m, 
20 euro, tel 03.658.84.88  P9

Zaaien van nieuwe gazons 
en herstellen van oude 
gazons, gratis offerte tel 
0487.715.534 (particulier)  P19

Te Huur:  paardenweide 1 ha. ,Pr. 
Boudewijnlaan Schilde, 3 stallen, 
waterpomp. 0475.521.481  P10

In een woonzorgcentrum gaan wonen is een ‘ingrijpende verandering’ in het 
leven van elke senior én zijn/haar familie.

Overweegt u deze stap te zetten voor uzelf of uw mama en/of papa dan 
nemen we hiervoor graag de tijd om u uit te nodigen voor een persoonlijk 
(vrijblijvend) ‘kennismakings- en praatmoment’.

Volledig corona-proof kan u genieten van een rondleiding in Residentie 
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 binnenkort ?

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

WoonzorgcentrumWoonzorgcentrum Benader een ieder
zoals je zelf benaderd wil worden.

KENNISMAKINGS-
EN PRAATMOMENT
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HONDENVAKANTIE?
beperkte opvang

niet in kennels
ook hondenkapsalon 

zeer professioneel 
jaren ervaring

T. 0474 71 53 97

Eén hele grote net voor het dorpscentrum aan de kant van Wijnegem. De andere, 
wat kleiner maar toch nog altijd 1400 vierkante meter groot, ligt een eind voorbij 
het centrum op de groothandelszone Schilmart. Daar, een paar honderd meter 
voor de grens met Zoersel, zijn onder meer ook een Hubo, Vanden Borre, Fun en 
Quick-restaurant gevestigd. 

Het is de Carrefour Market op Schilmart, ontstaan als ’t Centrum en al 27 jaar 
een vaste waarde in Schilde, die de deuren sluit. “Dat is geen beslissing van de 
groep Carrefour. De eigenaar zet het huurcontract stop”, bevestigt Carrefour-
woordvoerder Siryn Stambouli het nieuws. “We hebben het personeel dinsdag 
ingelicht. Zij behouden allemaal hun baan en kunnen kiezen in welke van drie 
andere Carrefour-vestigingen van onze franchisenemer zij tewerkgesteld willen 
worden: Sint-Job-in’t-Goor, Heist-Op-Den-Berg of Hoogstraten.”

BIMMO
BIMMO is de eigenaar van het terrein waarop Carrefour Market gevestigd is. Het 
gaat om de grote vastgoedgroep uit Schilde die wijlen Johan De Bie oprichtte en 
in totaal zestigen hectare aan winkelclusters en winkelparken in heel Vlaanderen 
beheert. Stichter De Bie senior overleed twee jaar geleden. Zijn zoon Jo heeft 
sindsdien de leiding van BIMMO overgenomen.

Waarom het huurcontract met Carrefour wordt stopzet, kon bij BIMMO nog niemand 
vertellen. De geruchtenmolen maakt gewag van de komst van een Media Market, 
maar ook van een Jumbo supermarkt. Beide pistes konden niet bevestigd worden. 
Feit is dat Albert Heijn vijf jaar geleden al eens interesse toonde in het pand van 
de stopgezette meubelzaak Van Ende, recht tegenover Carrefour Market. Het 
schepencollege heeft die aanvraag toen geweigerd gezien de te verwachten 
mobiliteitsproblemen. 



Coronatocht levert 
aardige som op voor straatkinderen 

De coronatocht van de vzw Nosissa uit Edegem werd een succes. Er werd door de 
Wijnegemse afdeling onder leiding van Guy Patteet een mooie som ingezameld voor 
straatkinderen in Ethiopië.

 Als alternatief voor de Dodentocht werd een wandeling rond Antwerpen gepland. 
De deelnemers konden zich laten sponsoren. Ze stapten meer dan 600 euro bij 
elkaar. Nosissa Wijnegem is een “onderafdeling” van de Vzw met zetel in Edegem. 
De opbrengst van dit initiatief wordt overgemaakt aan het project Yenega Tesfa in 
Gondar in Ethiopië. Een project dat aan dakloze straatkinderen onderdak, onderwijs 
en medische verzorging verschaft.

Nosissa zet zich sinds 2004 in voor internationale solidariteit. De eerste jaren steunde 
het achtergelaten kinderen in een township nabij Kaapstad. De naam Nosissa verwijst 
naar een meisje uit de township met die naam.  



Gratis drinkbus voor skaters         

Het gemeentebestuur van Zoersel heeft op maandag 9 augustus gratis 
herbruikbare drinkbussen uitgedeeld aan de skaters van skateterrein 
Turtle Yard aan de Achterstraat. “Jammer genoeg hebben we al een hele 
tijd problemen met zwerfvuil op en rond het terrein”, vertelt schepen voor 
Jeugd Olivier Rul (Open VLD). “Enkele maanden geleden plaatsten we al 
speciale PMD-vuilbakken. Nu delen we ook deze flessen uit. De skaters 
kunnen die binnenkort vullen aan de openbare drinkfontein, maar die is 
nu nog afgesloten omwille van corona. Zo hopen we het afvalprobleem zo 
goed mogelijk op te lossen.” 

Het bestuur werkt nog andere ideeën uit voor de site Achterstraat, 

waar heel wat verenigingen 
hun uitvalsbasis hebben en 
waar al klachten rond overlast 
zijn binnengekomen, zoals 
geluidshinder en vandalisme. 

“Zo starten we binnenkort met 
buurtpapa’s en buurtmama’s die 
een oogje in het zeil houden op het 
terrein”, aldus de schepen. 

Caravan te koop gevraagd.
Liefst in goede staat, 

mag oud zijn.
Tel. 0495 52 95 27



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

GARY PAULUSSEN
Rodeborgstraat 61 - Schoten - 03 658 08 47
FSMA-nr:60474-ON: 0475771538

MERVO
Brugstraat 39 - Sint-Job-in-’t-Goor - 03 636 25 53
FSMA-nr:65541-ON: 0875665817

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

SYMENS &C°
Molenstraat 30 - Brecht - 03 313 61 61
FSMA-nr:26832-ON: 0436267002

GRIET PEETERS
Marktplein 12 - Wijnegem - 03 353 03 78
FSMA-nr:27316-ON: 0863538144

Kantoren in uw regio

De beste woonlening 
vind je aan de toog
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Op zoek naar een woonlening?

Hoor eerst eens rond bij je vrienden. De kans is groot dat ze over 
Argenta beginnen. Want 1 op 7 Belgen is trotse klant bij ons.

Kredietvorm: hypothecair krediet met onroerende bestemming met zekerheid.

 
 
 
 
 

Zo simpel kan het zijn.

Marynissen Theo Cvba 
Villerslei 84

2900 SCHOTEN

tel 03 658 42 85

theo.marynissen@argenta.be

ON 0435 696 482 RPR ANTWERPEN
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AANNEMER KOOPT

BESTE PRIJS, SNELLE AFHANDELING!
& 0487/286 430

opbrengsteigendommen, 
renovatie- en 

afbraakpanden, 
bouwgronden, 

projectgronden,
oude woningen...

Provincie zet 
miskende 

serreteelt in de 
kijker   

Provincie Antwerpen nodigt een zomer 
lang iedereen uit om mooie, leuke 
of originele foto’s te maken waarop 
de serre centraal staat. Gemeente 
Wommelgem, waar nogal wat serres 
staan, promoot de actie onder haar 
inwoners.
Met deze fotowedstrijd verruimt 
het provinciebestuur de blik op 
glastuinbouw en richten we de aandacht 
op de innovatieve en artistieke kanten 
van de glastuinbouwsector.
We eten allemaal bijna dagelijks verse 
producten uit de serre: tomaten, 
paprika’s, aardbeien, sla … Toch is niet 
iedereen vertrouwd met de manier 
waarop groenten en fruit onder glas 
geteeld worden. Hoewel bijna 43% 
van het Vlaamse serreareaal op het 
grondgebied van provincie Antwerpen 
staat, blijft deze sector onbekend. 
En daar wil het bestuur met de 
fotowedstrijd verandering in brengen.
Je mag drie foto’s inzenden in elk van 
volgende categorieën:
1) Mooi glaslandschap en biodiversiteit
2) Water en energie
3) De teelt zelf 
Iedereen kan deelnemen: een tuinder 
die zijn/haar bedrijf op een originele 
manier in beeld wil brengen, buren van 
tuinders, wandelaars en fietsers die 
serres ontdekken in het landschap… 
Zolang de foto’s maar in de provincie 
Antwerpen worden genomen. De vier 
beste fotografen winnen een mooie 
prijs, uiteraard met een knipoog naar 
de glastuinbouw. Alle praktische 
afspraken kan je nalezen op de website 
van de provincie Antwerpen.

Je kan je foto’s insturen tot en met 31 augustus.



Valencia CF zoekt en vindt jong 
talent bij Ternesse in Wommelgem    

De vijfde zomerstage die Ternesse inrichtte onder auspiciën van de Spaanse 
voetbalgrootheid Valencia werd volgens de begeleiders de beste tot nu toe. 
“We zijn de Wommelgemse clubvrijwilligers dankbaar voor de prima opvang”, 
aldus mama’s Helga Theunis en Wendy Heylen.

Met 47 waren ze, de jongens en één meisje – in leeftijd variërend van 7 tot 15 jaar 
– die een hele week elke dag op zomerschool gingen naar het kunstgrasveld van 

Ternesse. Meesters van dienst waren Jorrick Lammers, Juan en Yannick die door FC 
Valencia vanuit Spanje naar Wommelgem waren gezonden om aan de traptechniek, 
het samenspel en andere ‘skills’ van de lokale voetbaljeugd te schaven.
Twee van die medewerkers zijn Paul Joris en Marceline Van Sutendael. Zij zorgden er 
samen met andere Ternesse-collega’s voor dat alle ballen en materialen op tijd klaar 
lagen, de kleedkamers na elke training schoongemaakt werden en dat de kinderen 
elke dag ook een vers bereide maaltijd voorgeschoteld kregen en voldoende dronken. 
“Vergeet ook Walter Cloots niet”, roept Paul Joris. “Zijn rol in deze mooie samenwerking 
tussen Ternesse en Valencia kan niet overschat worden. Hij stopt nu na twaalf jaar 
als ondervoorzitter en penningmeester bij onze club. Een groot gemis, als je het mij 
vraag.”
“Ik moet het van de dokter wat kalmer aan doen. Maar ik blijf als supporter”, stelt 

Cloots (74) de Ternesse-familie gerust. 
Hij genoot alvast van de prijsuitreiking 
na afloop van het voetbalkamp, 
waar overigens niet alleen spelers 
van Ternesse aan deelnamen.  Zowat 
driekwart van de deelnemers kwamen 
vanuit andere gemeenten in de 
provincie: Nijlen, Pulle, en Sint-Gillis-
Waas. Er waren dit jaar zelf drie spelertjes 
met een vreemde nationaliteit aanwezig 
en een groot talent uit de U7 academie 
van Racing Genk.

Twee van deze jonge voetballers mogen 
dit najaar mee met de trainers voor een 
trip naar Valencia waarbij onder meer 
het bijwonen van een wedstrijd van de 
plaatselijke FC op het programma staat.





Tweede vrouwelijk viergeslacht voor 
Schotense familie Praet-Dietvorst       

“In november vorig jaar werd met onze dochter het tweede meisje in de familie 
geboren en daarmee is meteen ook het tweede viergeslacht gevormd”, vertelt 
Sven Dolahsek. “Jammer genoeg konden we door de coronaregels niet meteen 
samenkomen om een foto te maken, maar nu is het eindelijk toch gelukt.”
Myla Dolahsek werd dus op 9 november 2020 geboren en mat 52cm en woog 3.365 
gram.

Sven: “Mijn vrouw (rechts op de foto) is Elke Dietvorst (geboren in Schoten op 22 
januari 1989) en zij is kleuterleidster van beroep. Als hobby speelt zij volleybal 
bij een Schotense recreantenploeg en hoopt binnenkort te herbeginnen na het 
aflopen van haar zwangerschapsverlof en de coronacrisis.”

De moeder van Elke, links op de foto, is Linda Praet (°17 januari 1963). Zij werkt 
als onthaalmoeder en woont ook al sinds haar geboorte in Schoten. Net als haar 
dochter speelt Linda volleybal en gaat tijdens zomerweekends graag varen met de 
zeilboot die zij samen met haar man gebouwd heeft.
De overgrootmoeder van Myla (in het midden) is Maria De Schepper (°24 oktober 
1935), en zij woont reeds 58 jaar in Schoten.

“De geboorte moest ingeleid worden omdat Elke al een week over tijd was 
met de zwangerschap”, aldus Sven. “Omdat dit gepland was op zondagavond 
8 november, moest Elke twee dagen ervoor een coronatest ondergaan, die 
gelukkig negatief was. Helaas waren zowel haar ouders als ik wel besmet met het 
virus, zodat ik jammer genoeg niet mee naar het ziekenhuis mocht omwille van 
veiligheidsredenen. Bij een sneltest op zondag bleek Elke toch besmet te zijn, maar 
gelukkig genoeg niet symptomatisch. Haar vriendin Eveline, die gezond was, ging 

mee om Elke bij de geboorte te ondersteunen en mij op de hoogte te houden. Ik heb 
de geboorte dus mee kunnen volgen via videocall.”

“We besloten om onze prachtige dochter Myla te noemen. De eerste drie letters zijn 
een verwijzing naar de drie belangrijke vrouwen in ons leven: Maeyke (mijn tante, 
die onverwachts overleed in januari 2020), Yoke (mijn moeder, eveneens overleden 
aan borstkanker, tien jaar geleden) en Linda (Elke haar moeder).”
Om geen enkel risico te nemen moesten Elke en Myla vijf dagen in het ziekenhuis 
verblijven. Op vrijdag 13 november, uitgerekend de geboortedatum van wijlen de 
moeder van Sven, mocht hij zijn prachtige dochter voor het eerst in zijn armen 
houden. Ondertussen is Myla een gezonde, actieve en opgewekte baby.

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



WANNEER: 
elke maandag en woensdag 
van 20u15 tot 21u00.
(tijdens de schoolperiode)

WAAR: 
Gemeentelijk zwembad 
Wijnegem 
(’t Ondiep), 
Kasteellei 67

INFO: Tom Bresseleers, 
03 658 47 07 en 0475 64 46 21, 
aquagym@skynet.be
http://www.facebook.com/aquagym.wijnegem 

V.U.: Aquagym Training Club, p/a Kuipersstraat 69, 2900 Schoten - 0475 64 46 21
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WE 
STARTEN TERUG

    vanaf ma 30/08
               en

   woe 01/09

Sint-Job 
Basisschool 

De Brug 
overrompeld met 
schoolmateriaal 

voor 
Waalse kinderen            

De oproep van juf Stefanie bij Go! 
basisschool De Brug om schoolspullen 
in te zamelen voor Waalse kinderen, is 
massaal opgevolgd. In plaats van een 
aanhangwagen was er een vrachtwagen 
nodig om al het gerief ter plaatse te 
krijgen. 
Met de voorbereiding van de start 
van het nieuwe schooljaar in het 

achterhoofd, besefte juf Stefanie uit de derde kleuterklas dat dat voor de door 
watersnood getroffen kinderen niet zo evident is. “Bij ons kijken de leerlingen al 
met spanning uit naar het nieuwe schooljaar. Wat moet het dan niet voor de Waalse 
kinderen zijn? Zij hebben helemaal geen leuke vakantie gehad en enkel maar miserie 
en verdriet gezien. Laten we dan op z’n minst de schoolzorgen wat lichter maken”, 
benadrukt de juf. 
Voor de scholen in de regio Verviers-Luik wordt het geen gewone eerste schooldag 
op 1 september, als ze al  kunnen openen. In de buurt van Trooz zijn er drie scholen 
erg getroffen, in de hele regio gaat het om een twintigtal scholen. “Van sommige 
scholen staan alleen de muren nog overeind. De lessenaars zijn rot en dus zijn we 
daar dringend naar op zoek, maar ook schoolborden en ander schoolgerief zijn heel 
erg welkom”, benadrukt Daniel Van Themsche van Het Vlaamse Kruis. Hij coördineert 
er de vrijwilligers die er helpen poetsen en trok al vier keer ter plaatse.  Van 
Themsche is ook actief bij serviceclub Lions Minerva.“Zo hebben we ondertussen 
al zo’n 80 stuks witgoed bezorgd, enkele meubelen, 3 ton kledij, 1,5 ton voeding en 
dranken en ongeveer 3,5 ton aan huishoudgerief, kleine keukentoestellen, hygiëne-, 
poetsproducten en -gerief”, somt hij op.

“We hebben voldoende om klassen in te richten, refters te bevoorraden en de 
kinderen een goede schoolstart te bezorgen. Lions Minerva zal voor elke leerling 
een goed gevulde boekentas samenstellen. Onze school zelf doet er nog eens 
vijftien schoolbanken bij en de Invento GO! scholengroep waartoe we behoren, 
was erg enthousiast over het initiatief en zal ook nog bijdragen. We kunnen ook 
kansarme kinderen in de eigen gemeente iets bezorgen. We kregen immers heel 
wat Nederlandstalige boeken waar de Waalse kinderen niet meteen iets mee zijn. Die 
schenken we aan welzijnsschakel De Schakel hier in Sint-Job.”
Groot en klein is duidelijk geraakt door het initiatief. “Wat je hoort is dat mensen 
blij zijn met zo’n concrete actie. Iedereen wil helpen, maar wil ook zeker zijn dat het 
materiaal terecht komt bij wie het nodig heeft en niet verloren gaat in de veelheid van 
donaties”, merkte ook directrice Karen Vandereycken die zelf mee de handen uit de 
mouwen stak om al de donaties aan te nemen.

Te koop: elektrische scooter 
met nieuwe batterijen, 
en nieuwe oplader, 1200 
euro, prijs bespreekbaar 
tel 0476.70.39.45  P27

Te koop: koersfiets, Colnago, maat 

54, groupe Ultegra, prima staat, 
750 euro tel 03.354.51.57  P18

Te koop: vleugelpiano, van prof. 
pianoleerklacht op rust, 2800 
euro tel 0495.24.60.87  P19

Te koop: houten kinderbed + 
matras z.g.a.n., niet uit elkaar 
te halen tel 0495.53.89.07  P20



Reeds 39 jaar het vertrouwde adres:
ZONWERING • ROLLUIKEN •SCREENS

TERRASOVERKAPPINGEN • LAMELLENDAKEN • RAAMDECORATIE

Kom langs in onze 
showroom en ontdek 

ons mooie gamma aan 
zonweringsproducten 
van het kwalitatieve 

merk Verano

Bel of mail voor een GRATIS prijsofferte

03/651 33 40
info.dekeyser@gmail.com 
Bredabaan 410, Brasschaat 

Open van ma t/m vrij van 9 tot 12u en van 13 tot 17u
Zaterdag van 10 tot 15u

GRATIS
MOTOR

RUIME TOONZAAL 300M²
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Te huur: mooi app. voor 2 pp te 
Middelkerke, slechts 100m van 
de zeedijk tel 0472.25.92.38  P4

Goedkoop verwijderen en 
afvoeren van coniferen en hagen, 
gratis offerte tel 0487.715.534 
(particulier) P21

Heeft je hond een trimbeurt 
nodig? Ik kan naar u komen of 
ik kan je hond komen halen voor 
optimale vachtverzorging, bel 
vrijblijvend 0476.73.96.51  P5

Brecht – Trappistinnen 
verwelkomen opnieuw veel volk 

in hun zomerwinkel           

De zusters van de abdij Onze-Lieve-Vrouw-Van-Nazareth konden begin 
augustus opnieuw de poorten voor het brede publiek voor hun zomerwinkel. 
“Hoewel we het kleinschaliger hadden aangepakt, mochten we toch opnieuw 
bijna 2.000 mensen ontvangen”, weet abdis zuster Katharina die erg tevreden 
terugkijkt.

Na een jaar coronapauze was het deze zomer de dertiende keer dat de 
zomerwinkel kon plaatsvinden in de abdij Onze-Lieve-Vrouw van Nazareth in de 
Abdijlaan. “We deden dit weloverwogen, want we wilden het publiek absoluut 
op een veilige manier kunnen ontvangen. De gemeente heeft ons daarin 
goed gesteund. We zijn blij met die bemoediging. Voor het winkelgedeelte 
in de abdij zelf was er niet meteen een probleem omdat we altijd al met 
eenrichtingsverkeer werken. Wel stonden er nu vrijwillige stewards die erop 
toezagen dat er niet te veel volk tegelijkertijd in de winkel aanwezig was.” 

Naast de verzorgingslijnen met lavendel, aloë vera, trappistenbier en de 
traditionele producten, kon je nu voor het eerst ook de nieuwe badhanddoeken 
ontdekken. “Die werden tot nu enkel online verkocht in vier kleuren: antraciet, 
zilver, ecru en beige. We kregen al erg positieve reacties. De handdoeken zijn 
heel zacht, dik en absorberen goed, ook na het wassen blijft de kwaliteit top.”

Proeven kon alvast in de cafetaria die dit keer niet in de crypte werd ingericht, 
maar in openlucht, weliswaar in een tent. “Dat is voor het eerst, maar het 
kan anders niet coronaproof.” Het weer zat al bij al nogal mee, enkel zondag 
kregen de zusters met wat regenbuien af te rekenen. Al kon je in de namiddag 
toch ook van de zon genieten op het terras van de cafetaria.  

Boekenwurmen kunnen trouwens in de garage van de abdij komen snuisteren 
in een zeer ruim aanbod boeken. “We 
krijgen erg veel boeken van mensen 
en van kloosters die sluiten. Dat zijn 
dan meer de spirituele boeken die je 
hier dan heel wat voordeliger in huis 
kan halen. Online hebben we al een 
tweedehandsboekshop die erg goed 
loopt.” 

De opbrengst van de zomerwinkel en 
webshop gaat naar het onderhoud 
van de grote abdij waarin momenteel 
nog 23 zusters verblijven.
www.trapp.be

DENYS & CO

INKOOP OUD GOUD, 
JUWELEN EN MUNTEN.

HERSTELLINGEN 
EN EIGEN ONTWERPEN.

UNIEKE GOUDEN 
EN VINTAGE JUWELEN 

BREDABAAN 246, BRASSCHAAT 
03 430 20 83

- ERVAREN SCHILDERS -

T +32 3 353 33 30

     chapeau schilders

www.chapeauschilders.be

     chapeau schilders
- ERVAREN SCHILDERS -

POOLSE MANNEN
doen renovatiewerken: bezetting,

Gyproc, betegelen, parket, schilderen,
abraakwerk. Nederlandstalig.

Gratis prijsofferte. Referenties.

T. 0496 63 79 78 of 0496 08 41 68



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

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

Volg ons 
op Facebook

Wij zijn op zoek naar een 
naschoolse oppas die op 
vrijdag in de mogelijkheid is 
onze dochter aan school op 
te halen en tot +- 18.30u bij 
ons thuis kan blijven (regio 
Schoten - s’Gravenwezel). 
Enkel vrouwelijke kandidaten 
met ervaring. Contactnummer: 
+32/(0)495/864481  P15

Gezocht Schoten: oppas 
voor onze dochter (7j)  
ma+do van 15u25-19u (hulp 
huishoudelijk werk + vervoer 
naar activiteiten), auto vereist, 
gsm 0495.57.98.86  P16

Containers voor groenafval, 
coniferen, wortels enz.. tel 
0487.715.534 (particulier)  P17

Te huur: Nieuwpoort zeedijk, 
modern app, 1 slpk, tot 5p., 
4de verd (met lift), prachtig 
zeezicht, vanaf 300 euro/
week, info 03.449.94.66  Z159

Senioren maken en verdelen 
eigen magazine helemaal zelf         

Vrijwilligers van de Schotense seniorenadviesraad hebben zopas de tweede Seniorenkrant 
verdeeld. “We bussen drieduizend exemplaren en verdelen nog eens duizend extra 
exemplaren via woonzorgcentra en andere trefpunten voor generatiegenoten”, aldus 
Ketels.

De seniorenkrant, bestemd voor alle 75-plussers van Schoten, zag dit voorjaar het 
levenslicht naar een idee van schepen Iefke Hendrickx (N-VA). Het eerste nummer werd 
enthousiast onthaald en dus riep Maria De Belder, voorzitter van de seniorenadviesraad, 
opnieuw Constant Peeters, François Michel, Guy Embrechts, Mia Ketels en andere redacteurs 
bijeen om een even informatieve tweede editie in elkaar te steken. Laura Kerkhofs, de 
senioren- en gezondheidsconsulent van Schoten, zorgde opnieuw voor de coördinatie. 

Onlangs zorgde een team van vrijwilligers met de distributie van het mooi afgewerkte 

tweede nummer. Dat telt zestien pagina’s. De redactie staat onder meer stil bij de 
activiteiten van de werkgroep eenzaamheid, die ook in 2021 drie belrondes organiseerde 
om eenzame Schotenaren te helpen. In een andere bijdrage wordt ingezoomd op de 
ontspanningslokalen waar senioren elkaar en jongere Schotenaren kunnen ontmoeten en 
deelnemen aan allerlei activiteiten. En ook de door de gemeente geplande renovatie van 
de Marktgebouwen, waarbij volgens het schepencollege ook gedacht is aan de senioren en 
wie minder mobiel is, en de 110 assistentiewoningen voor 65-plussers.

Mooi is ook het portret dat Maria De Belder en Mia Ketels maakten van Daniël Van Linden. 
Deze actieve senior is de drijvende kracht achter de computerclub in dienstcentrum ’t Dorp 
en het lokaal aan de Lariksdreef, specifiek afgestemd op generatiegenoten wier klavier 
en muis soms weerbarstige zijn. Zij kunnen bij Daniël en z’n team van een vijf digitaal 
onderlegde medewerkers terecht voor bijstand en praktische hulp. “Zelfs wanneer alle PC-
problemen opgelost zijn, blijven de mensen komen voor de goede sfeer en uit vriendschap. 
Dat is een stimulans om voort te doen”, aldus Van Linden. 
seniorenadviesraad@schoten.be 03-680 07 84



Groot Brecht met een hart zoekt 
mooie sociale projecten           

‘Groot Brecht met een hart’, tijdelijke vereniging van Neos Groot-Brecht, heeft met 
tal van initiatieven 20.000 euro verzameld en gaat die verdelen onder verenigingen 
die zich inzetten voor minder gegoeden. Wie graag steun wil voor zo’n project, kan 
voor september een project indienen.

In 2019 organiseerde ‘Groot Brecht met een hart’ een jaar lang samen met 
verschillende verenigingen heel wat initiatieven. Het geld werd ingezameld voor 
Brechtenaren met fysieke en mentale beperkingen of psychische problemen, 
inwoners in armoede en migranten of vluchtelingen in Brecht. “Tijdens een groot 
feest in het voorjaar van 2020 zouden we het ingezamelde bedrag bekendmaken 

en verdelen. Maar door corona viel alles stil”, vertelt bestuurslid Maria Struyven. 
“De festiviteiten werden uitgesteld naar een later tijdstip van het jaar. Niemand 
had echter verwacht dat het nog langer zou duren vooraleer we de draad opnieuw 
konden opnemen. Nu hebben we opnieuw perspectief en is het tijd om de spaarpot 
van ongeveer 20.000 euro te verdelen. We plannen dit in het najaar van 2021 op het 
‘Bal van de burgemeester’ dat dan ook opnieuw kan doorgaan.”

“Brechtse verenigingen die een project organiseren dat ten goede komt aan van de 
drie voornoemde doelgroepen, willen we graag steunen. Het helpt als je vereniging 
in het verleden al voor het goede doel actie heeft ondernomen. We vragen ook een 
kostenraming van het geplande project. Dat moet ook plaatsvinden voor juni 2022”, 
somt Struyven enkele voorwaarden op.

“Hopelijk kunnen we op deze manier heel wat verenigingen een hart onder de 
riem steken en hen helpen om hun project helemaal of deels te subsidiëren.” Alle 
projecten moeten binnen zijn voor 20 september.

‘Groot Brecht met een hart’ , Kloosterveld 35, 2960 Brecht, maystruyven@gmail.
com, 0498.30.15.06

 

 

     

Verzamelaar koopt munten en 
bankbiljetten 

Ook hele verzamelingen  
0475/34.21.18 





BACK TO SCHOOL ACTIE
Geniet van 10% korting opje aankoop of 
bestelling, bij afgite van deze bon of 

online met de code "bode"

Wearable Wishes
Bij ons kan je gepersonaliseerde cadeautjes kopen, voor jong en oud, voor 
iedere gelegenheid en elk budget.
Ontdek nu al ons uitgebreide assortiment, online of in de winkel. Meer dan 500 
artikelen en elke dag nieuwigheden.

www.wearablewishes.be • Turnhoutsebaan 303 • 2110 Wijnegem
Of volg ons op Facebook: www.facebook.com/wearablewishes

Bon geldig tot en met 31/10/2021

!

WOUTERS KATHARINA

Advocaat
Erkend bemiddelaar in 

familiezaken

Kasteeldreef 36
2900 Schoten

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

kathy.wouters@advocaatwouters.be

Te koop: 91 boeken (romans, 
detectives, enz..) zeer goede staat 
50 euro tel 0486.73.71.12  P21

Te koop: garage Kattenhoflaan 
14 St. Job, tel 03.646.28.63 
of 0477.194.189  P22

Te koop: bogen waar net 
kan worden overgespannen 
worden voor moestuin, serre in 
plastiek tel 03.636.18.61  P25

Ik verkoop:  cd’s 100 stuks alle 
genres en ontelbare dvd’s  aan 3 
euro stuk,  Riske Guido Fortbaan 
90 2160 Wommelgem tel 03 
322 31 24 of 0479.508.931  P26

Leren frans spreken en verstaan 
met een leuke babbel? 15 euro/uur 

tot weldra tel 03.383.54.51  P27

Schilderwerken, gyproc, 
laminaat, alle soorten bezetting, 
schilderklaar maken, gratis offerte 
tel 0467.327.615 (particulier)  Z162

Hallo vrienden, ik zoek een 
baan, ik heb echt een baan 
nodig, ik kan werken in de tuin, 
garages schoonmaken, reparaties 
dak, de muren schilderen tel 
0485.76.52.98 (particulier)  Z163

Rommelmarkt: ik zoek gratis 
spullen voor de rommelmarkt, 
ik kom alles gratis halen 
tel 0485.300.437  Z164

Ik zoek een baan, wij bieden 
tuinwerken aan, kleine reparaties 
aan je huis, bel me of schrijf me tel 
0465.75.11.06 (particulier)  Z165

Vandalen vernielen gedichten van 
Brechtenaren op nieuwe poëzieroute        

Tot tweemaal toe hebben vandalen de poëzieroute vernield. Die staat nog tot en met 
4 september in het Gemeentepark van Brecht. De cultuurraad was erg teleurgesteld, 
maar heeft een aantal borden opnieuw laten maken.
De poëzieroute reist al sinds het begin van de zomervakantie doorheen de gemeente. 
Op 2 juli werd op het Max Wildiersplein in Sint-Job het startschot gegeven. Daarna 
is het gedichtenparcours ongeschonden verhuisd naar Sint-Lenaarts. Het gaat 
om borden met negen gedichten van Brechtenaren, zes van volwassenen en drie 
van kinderen. Zij wonnen de wedstrijd van de cultuurraad naar aanleiding van de 

honderdste verjaardag van de 
dichtbundel ‘Bezette stad’ van 
Paul van Ostaijen.
Op het pleintje achter de Sint-
Leonarduskerk ging het echter 
mis. “Het is erg teleurstellend 
om te zien hoe de borden zijn 
vernield. Tweemaal werden ze 
eraf getrokken en verdraaid. 
We hadden ze al eens opnieuw 

gemonteerd, maar sommige borden zijn te zeer vernield nu en we laten er daarom 
nieuwe maken”, legt Els Breugelmans van de cultuurraad uit. “Het is onbegrijpelijk 
waarom iemand zoiets moois wil kapotmaken. Vooral voor de Brechtenaren die zo’n 
mooie gedichten hebben geschreven, is het erg jammer. Er is wel iemand uit de buurt 
die geregeld gaat kijken, maar we kunnen de route onmogelijk dag en nacht bewaken.”
Intussen zijn de borden zo goed en zo kwaad het kan opnieuw gemonteerd. Enkele 
onherstelbare borden zijn volledig opnieuw gemaakt. Sinds 14 augustus staat de 
poëzieroute in het Gemeentepark in Brecht-Centrum. Daar staan ze nu opnieuw in vol 
ornaat op nieuwe borden tentoongesteld tot 4 september. Het is de eerste keer dat 
de cultuurraad de poëzieroute organiseert om de inwoners ook tijdens de coronacrisis 
een cultureel evenement aan te bieden



SNELLE
SERVICE

DRINGENDE
HERSTELLINGEN

STEEDS BEREIKBAAR
OOK ‘S NACHTS

GSM: 0475/420 837

NUYENS - DOM
SCHOTEN

ALLE GLASWERKEN

RAMEN EN DEUREN

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

• PVC en aluminium

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

Elshoutbaan 51
2900 SCHOTEN

Sint-Job – Scouts Akabe Rafiki 
zoekt minstens acht nieuwe leiders 

om 23 kinderen op te vangen       

De inclusieve scoutsgroep Akabe Rafiki is dringend op zoek naar nieuwe 
leiding. De groep die nu al 55 leden telt, zou kunnen nog met 23 leden kunnen 
aangroeien, maar daarvoor zijn extra leiders en leidsters nodig. 

Drie jaar geleden werd aan de lokalen in de Kerklei een nieuwe jeugdbeweging 
gestart voor kinderen met en zonder beperking. Dat blijkt een succes, want 
het aantal leden is sinds de start alleen maar gegroeid. Dat geldt echter ook 
voor de wachtlijst. “Daarop staan 23 kinderen. Om hen te kunnen verwelkomen 
hebben we op z’n minst acht nieuwe leiders of leidsters nodig”, berekent 
groepsleider Jens Van Tendeloo. “We rekenen op zo’n drie tot vier leden per 
leiding. Onze leden hebben immers extra begeleiding nodig. Momenteel is het 
zelfs zo dat we leden die één op één begeleiding nodig hebben omwille van 
hun handicap, niet kunnen opnemen.”

Beperkt aanbod
Dat Akabe Rafiki zo succesvol is, dankt de groepsleider aan drie zaken. 
“Enerzijds is in de regio het aanbod jeugdbewegingen voor jongeren met 
een beperking klein. Enkel in Zoersel bestaat er nog een Akabe (Anders Kan 
Best) scoutsgroep. Anderzijds hebben we in Sint-Job heel veel leden uit de 
campussen Kristus Koning en Sint-Rafaël van OC Clara Fey.” De jongeren die 
nu op de wachtlijst staan, komen echter niet van daar. “We krijgen de vraag 
niet alleen van gezinnen uit Brecht en Sint-Lenaarts, maar ook van Schoten, 
Loenhout, Westmalle en zelfs Berendrecht.”

“Eigenlijk zijn we constant op zoek naar nieuwe leiders en leidsters. In een 
gewone jeugdbeweging stromen leden door naar de leiding, maar dat kan 
bij ons niet”, haalt Van Tendeloo als belangrijke derde reden aan. “Heel wat 
leden hebben autismespectrumstoornissen of een fysieke beperking.” De 
huidige leidersploeg telt vijftien personen die tegen de start van het nieuwe 
scoutsjaar op 25 september graag nog groter wordt. “Je komt in een heel 
toffe ploeg terecht. Kandidaten hoeven geen ervaring te hebben in andere 
jeugdbewegingen. Wie een groot hart heeft voor kinderen en creatief 
is ingesteld om spelletjes op maat van deze kinderen uit te denken, is 
welkom. Onze ploeg staat ook altijd klaar om nieuwe leiders of leidsters te 
ondersteunen.”

Op 4 september is het overigens de Dag van Akabe Rafiki met 
pannenkoekenslag, wandel- en fietstocht en cocktailavond.
https://akaberafiki.be/

TE KOOP
Nieuwbouw dakapp.

3 slk, (17, 17 en 14,5 m2) Cen-
trum Sint-Antonius Zoersel 140m2 
+ 40m2 zuidterras + 80m2 berg-
zolder, overal ingemaakte kasten, 
BEN30, modern ingericht.
460.000 euro + BTW, garage-
plaats + berging mee aan te kopen 
25.000 euro + 5000 euro + BTW

0495 58 06 54

Op zoek naar POETSHULP, 
met dienstencheques?

Bel 0488 408 720
03 295 38 35

Geen wachtlijsten

Verzamelaar koopt oude 
munten en bankbiljetten, tel 
0475.34.21.18 (particulier)  Z153

Wij helpen u graag met 
het opkopen en opruimen 
van inboedels bij een 
overlijden of een verhuis, bel 
0495.233.678 (particulier)  Z154

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: 
v e r huu r. s c ho t e n@ t e l e n e t .
be of 0478/880.130 Z155



DAKWERKEN 
WIJNANTS JAN 

Voor alle dak- en renovatiewerken
Roofi ng, 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

Publiek laaiend enthousiast over 
samenwerking Luc Caals en 

Jade Mintjens: “Eindelijk nog eens 
goed gelachen” 

Om te lachen met de grappen en typetjes van Luc Caals, moest je deze zomer 
niet naar de kust rijden. Tijdens het weekend van Moederdag trad de bekende 
Schotenaar drie dagen na elkaar op in het Antwerpse Fakkeltheater. En dat ging 
gepaard met een primeur: de volslanke komiek uit Schoten deelde er het podium 
met de bijna vijftig jaar jongere Jade Mintjens, ‘die malle uit Westmalle’. Het publiek 
was laaiend enthousiast over de samenwerking. “We hebben eindelijk nog eens goed 
kunnen lachen mijnheer.”

“Vorig jaar heb ik die veel te stille periode ook al kunnen onderbreken met enkele 
solo-optredens in de Fakkel. ‘Caals op anderhalve meter’, heette die show toen. Een 
opsteker, want de zaal zat de hele tijd zo vol als mocht en er is flink geschaterd. Na 
afloop kregen we een staande ovatie.”
Er was een opmerkelijk verschil met Lucs coronashow van vorig jaar. Hij kreeg 
dit keer versterking van Jade Mintjens (22), een piepjonge opkomende stand-
upcomedian uit Malle. Jongeren zullen haar misschien nog kennen van de Ketnet-
serie Ghost Rockers. De VRT portretteerde haar vier jaar geleden voor de reeks ‘Voor 
de leeuwen’, waarbij jonge podiumtalenten gevolgd werden bij hun pogingen om 
door te breken.

“Ik koesterde toen nog vooral acteerambities”, vertelt Jade. “Intussen leg ik me toe 
op stand-upcomedy en dat begint aardig te lopen. Ik stond al in het voorprogramma 
van Bart Cannaerts en onlangs weer van Xander de Rycke. Deze zomer trad ik zelfs 
voor het eerst op voor 2500 mensen. Natalia had me gevraagd om haar concert in 
de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke in te leiden met een paar vrolijke noten. Ik 
was doodnerveus, maar die vuurdoop is prima meegevallen en smaakt naar meer.”
Jade en Luc deden enkele sketches samen, maar in gekke pakjes kruipen deed 
Jade niet . Dat liet ze over aan de man die ze eigenlijk al kent van toen ze amper 
zes jaar was. “Als kind vertoefde ik samen met m’n ouders aan zee toen papa daar 
zo vaak moest optreden met Luc”, herinnert Jade zich. “Ik ging geregeld mee naar 
hun revues. Heerlijke tijd was dat. Het is best bijzonder dat ik nu zoveel jaar later 
niet meer in de zaal of achter de schermen moest blijven, maar mee dat podium op 
mocht. Ik zag dit als een kans om mijn publiek te verbreden.”
 “En dankzij de inbreng van Jade had ik nu eindelijk wat meer tijd om me tussen de 
sketches door deftig om te kleden”, knipoogt Luc Caals, die ook weer eens bewees 
een goede zanger te zijn. Vlak voor deze driedaagse in de Fakkel (11/8) had hij 
trouwens zijn 69ste verjaardag gevierd.
“Volgend jaar word ik zeventig ja. Dat moet iets bijzonder worden. Liefst met een 
grote show hier in het park van Schoten in een grote tent. Ik wil heel graag. Hopelijk 
kan het tegen dan”, vouwt de komiek zijn handen met smekende blik naar de hemel 
gericht. 

Te koop: elektrische scooter 
met nieuwe batterijen, 
en nieuwe oplader, 1200 
euro, prijs bespreekbaar 
tel 0476.70.39.45  P27

Te koop: koersfi ets, Colnago, maat 

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

ONTDEK DE SUV
DIE BIJ U PAST!
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54, groupe Ultegra, prima staat, 
750 euro tel 03.354.51.57  P18

Te koop: vleugelpiano, van prof. 
pianoleerklacht op rust, 2800 
euro tel 0495.24.60.87  P19

Te koop: houten kinderbed + 
matras z.g.a.n., niet uit elkaar 
te halen tel 0495.53.89.07  P20



Doktersroman van Josee en Ludo 
begon 60 jaar geleden            

PROFICIAT!           

Zeldzaam zijn zij die met plezier een arts consulteren. Zo mogelijk nog moeilijker 
om vinden zijn mensen die er niet om malen om soms lang in de bijhorende 
wachtkamer kostbare tijd te zitten verdoen. Maar daar zijn alvast twee mensen 
het totaal niet mee eens, want Schildenaren Josee Vermeulen en Ludo Janssens 
ontmoetten elkaar in een dergelijke wachtkamer, daar sloegen de vonken over 
en…op 15 juli 1961 trouwden zij met elkaar! Het zou stof kunnen zijn voor een 
geweldige doktersroman.
Het reeds 60 jaar durende huwelijksgeluk van Josee Vermeulen (°11 april 1941) 
en Ludo Janssens (°6 december 1940) werd bekroond met drie kinderen (Luc 
(56), Karina (54) en Kristel (53)), vier kleinkinderen (Anthony (33), Nick (29), Caro 

(26) en Charlotte (17)) en 2 
achterkleinkinderen van 
Anthony, zijnde: Emilie (6) en 
Liam (1,5).

Tot de geboorten van hun 
kinderen, werkte Josee in een 
wassalon om daarna voltijds 
huismoeder te worden. Haar 
man, Ludo, heeft zijn volledige 
beroepsloopbaan voor 

houthandels gewerkt. 
“Eigenlijk doen onze ouders praktisch altijd alles samen”, lacht dochter Karina 
Janssens, “want als je de ene ziet, is de andere ongetwijfeld in de buurt. Beiden 
houden van fietsen en van regelmatig een koffietje te drinken op een terrasje. En 
samen rummikub spelen hoort er ook bij. Daarnaast leest vader graag de krant 
en een sportmagazine, terwijl moeder het fijn vindt om mandala’s in te kleuren 
en haakwerk te doen.”

Gouden jubileum Schildenaren 
Christine en Frank            

Frank Vercruysse en Christine Smekens leerden elkaar kennen tijdens hun 
studentenjaren aan het eind van de jaren ’60 van vorige eeuw. “Na een tijdje 
wisten we dat we samen door het leven wensten te gaan”, vertelt Frank. “Op 
7 augustus 1971 zijn we dan getrouwd op het Stadhuis van Antwerpen.” Hoewel 
beiden geboren en getogen Antwerpenaren zijn, hadden zij toch een grote 
voorliefde voor de Noorderkempen. “Wij zagen huisje, tuintje, kindjes … best 
zitten in de buitenlucht. Dat was eerst in Halle-Zoersel, waar we drie kinderen 
kregen, zijnde: Barbara, Anouck en Roan.”
Maar omdat daardoor het huis al gauw te klein werd, zocht en vond het gezin een 
mooie kavel aan De Singel in Schilde waar Frank en Christine nog steeds wonen.

“Onze drie kinderen hebben inmiddels elk hun eigen stek gevonden, en zo kwam 
er dan ook familie-uitbreiding: Barbara en Dirk kregen de dochters Zoë en Aline, 
Anouck en Jeroen hebben zoon Jérome en Roan en Stéphanie kregen dochter  
Eloïse en zoon Charles.”    
Als gegradueerd 
verpleegster heeft 
Christine zich haar hele 
beroepsloopbaan aan 
patiënten in verschillende 
hospitalen gewijd, terwijl 
Frank werkzaam was voor 
een multinational in de 
chemische sector. 
“Na 50 jaar kunnen we tevreden terugkijken”, besluit Vercruysse. “Door hard te 
werken, heeft de voorbije halve eeuw ons geen windeieren gelegd. Nu genieten 
we van heel onze familie.”

Bouw van Berlijnse Muur tijdens huwelijksreis Jos en Yvonne            
En of het groot feest was op zondag 1 augustus in WZC Hof Ten Dorpe in 
Wommelgem. Want bewoners Yvonne Van Soom en Jos De Bie vierden die dag hun 
60-jarig huwelijksjubileum samen met hun familie. Een dag later werd dat feest 
nog eens overgedaan, dit keer voor de medebewoners en een afvaardiging van 
de gemeentelijke overheid van Wommelgem.

Jozef De Bie (°Borgerhout 30 mei 1935) en Yvonne Van 
Soom (°Antwerpen 13 mei 1941) leerden elkaar kennen 
in het parochiehuis van Sint-Eligius in Antwerpen. 
Nadat beiden volmondig kozen voor een leven met en 
voor elkaar, ging de huwelijksreis naar Berlijn. Totaal 
onverwacht waren zij daar getuigen van de bouw van 
de welbekende muur.

Yvonne en Jos kregen twee kinderen, Dirk en Veerle, 
vijf kleinkinderen (Yannick, Stephanie, Ragna, Jordi en 
Esper) en één achterkleinzoon Tristan.

Nadat het echtpaar een tijdlang op het Antwerpse Zuid 
gewoond had en daarna in de wijk Seefhoek, verhuisden Jos en Yvonne in 1988 
naar de rustige gemeente Wommelgem.

Terwijl Yvonne aanvankelijk bediende in de diamantsector was, werd zij later 

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

gerant in het parochiehuis van Sint-Eligius en ‘kotmadam’. Jozef begon zijn 
beroepsloopbaan als garagist, maar na enkele jaren ging hij in de Antwerpse 
haven aan de slag waar hij als gereedschapsmeester instond voor alle materialen 
die nodig waren om een scheepslading te lossen.

Yvonne en Jos waren beiden lid van de jeugdbeweging KVJ en van de scouts. 
Jos was ook jarenlang schatbewaarder van basketbalclub 
OLSEA. Het echtpaar zette zich daarnaast tevens in voor 
het clublokaal en de catering van toneelgezelschap 
OSEA. Toen Jos en Yvonne naar Wommelgem verhuisden, 
werden zij lid van de vriendenkring TOGO (Tot Ons Genoegen 
Opgericht).

Jos en Yvonne hadden een zodanig rijkgevuld sociaal 
leven, dat de fijne anekdotes al lang niet meer te tellen 
zijn. Maar altijd was plezier maken troef. Dat was natuurlijk 
ook zo tijdens de binnen- en buitenlandse vakanties 
met de kinderen waarbij onveranderlijk heel wat werd 
afgelachen.

Jos en Yvonne wonen nu bijna een jaar in het WZC Hof Ten Dorpe in Wommelgem.  
Daar worden zij flink in de watten gelegd en omringd door vrienden. En af en toe 
van een pintje genieten in de cafetaria maakt het plaatje helemaal compleet.
  



Bethaniëlei 2
2930 Brasschaat

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

TE KOOP: verrijkte teelaarde 
12M3 thuis geleverd in 
Schoten en omgeving 

e 125 per vracht. Beperkt 
aanbod; tel 0495/237801 
voor verdere informatie 

en /of bestelling

INKOOP OUD GOUD EN 
JUWELEN: Denys & C a

Bredabaan 246
Brasschaat 03/430 20 83

www.denys-co.be

Brechtse Pale Ale Club gaat voluit 
voor tweede 

editie Whitbread Classic    

De Brechtse Pale ale Club pakt op zondag 26 september de draad weer op en 
organiseert dan voor de tweede keer de Whitbread Classic. Eindelijk kunnen er 
dan op opnieuw oldtimers staan blinken in het centrum. Inschrijven voor de rally 
kan nu al.
Het zit de organisatoren niet echt mee. Het allereerste jaar, in 2018, moest de 
Whitbread Classic afgelast worden omwille van het stormweer. Dat jaar vertraging 
werd in 2019 wel beloond met stralend weer. Voor de tweede editie stak corona 
dan weer de stokken in de wielen, maar dit jaar plant de Brechtse Pale Ale Club 
het oldtimertreffen opnieuw. “Wij verwachten weer pareltjes van oldtimers die 
op 26 september op de Gemeenteplaats, de Biest en in de Lessiusstraat te kijk 
zullen staan”, belooft Leo Meeussen van de Pale Pale Club. “Op het gemeenteplein 
richten wij opnieuw een heel gezellige zomerbar in, weliswaar coronaproof. We 
willen hier vooral een heel gezellige dag van maken, en zo eindelijk weer een 
ontmoetingsplaats bieden voor vrienden, familie en oldtimerliefhebbers.”
Wie een oldtimer heeft, is welkom om zijn oude bolide te stallen in het centrum, 
maar evengoed om deel te nemen aan de rondrit doorheen de gemeente. 
“Inschrijven daarvoor kan nu al en kost 15 euro. Daarvan gaat 5 euro naar een 
goed doel”, benadrukt Meeussen. Wie geen oldtimer heeft, is uiteraard welkom 
om te komen kijken en gezellig wat te drinken in de zomerbar.
Inschrijven: robert.costermans@pandora.be

Te huur: Nieuwpoort zeedijk, 
modern app, 1 slpk, tot 5p., 
4de verd (met lift), prachtig 
zeezicht, vanaf 300 euro/
week, info 03.449.94.66  Z159

Te koop: propere golfballen, 
50 euro voor 100 ballen, 
tel 03.658.10.88  Z160

Te huur: Calpé Spanje, prachtig 
app. 2/4n pers, zeedijk, gr 
zonnig terras, zeezicht, Tv Vl, 
Wifi, zandstrand, alle comfort, 
foto’s tel 03.326.13.87 Z161

Alle schilderwerken, 
elektriciteit, kleine klusjes 
aan betaalbare prijzen tel 
0484.981.159 (particulier)  Z162



De juiste oplossing van de vakantiepuzzel 
uit ons vorig nummer was

 ‘Opblaaskrokodil’

We trokken volgende winnaars:

Vercammen Ingrid, Koolsveldlaan, Wijnegem

Dedeken Karolien, Zandhovensteenweg, Oelegem

Vervliet Guido, Korenveld, Ranst

Boeding Danielle, Meershoek, Wommelgem

Guldentops Yvonne, Jozef de Voghtstraat, Broechem

Verlinden Ria, Turhoutsebaan, Wijnegem

Van Meerbergen H., Liersebaan, Zandhoven

Peers Inge, Abelebaan, Broechem

Vercammen Maria, Pulsebaan, Pulderbos

Van Impe Jo, Ranstsesteenweg, Emblem

Simons Wim, Dorpsstraat, Pulle

Van Honsté Herman, Merksemsebaan, Wijnegem

Depauw Monica, Berkenlaan, Ranst

Van Hoof Diane, Beukenlaan, Wommelgem

Van der Velden-Verheyen, Torenstraat, Wommelgem

Geylen Chantal, Acacialaan, Wijnegem

Bauwens Greta, Sint-Damiaanstraat, Wommelgem

Leysen Gerda, Voetbalstraat, Wijnegem

Willems Jacqueline, Ringlaan, Zandhoven

Prijzen af te halen bij
’t Stoffenhoekske, 

Turnhoutsebaan 253 in Wijnegem
zondag & maandag gesloten

 of De Bode, Villerslei 50, 2900 Schoten.
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WAT TE DOEN IN DE REGIO         

T-DAY BRECHT
T-DAY is het enige echte tienerfestival voor tieners van 12 tot 16 jaar; enkel wie geboren is 
in 2005, 2009 of ergens daar tussenin kan binnen OP 27 augustus van 12:00 tot 18:00u in het 
Gemeentepark van Brecht, Mudaeusstraat 7 in Brecht. Basistarief: €5.00, Kansentarief met 
UiTPAS Van Polder tot Kempen: €1.00. Meer info op www.brecht.be.

BRANDWEER ADVENTURE 2021
VZW vriendenkring Brandweer Schilde organiseert dit jaar zijn 4de editie van de 
Brandweeradventure, een avontuurlijke wandeling in het thema van de brandweer. De tocht 
wordt bewandeld door teams van 4 à 6 pers. (vanaf 16j.) en beslaat een 10-tal km met daarop 
een 10-tal proeven (+/- 30 minuten per proef). Het is geen loopwedstrijd. Punten worden vooral 
behaald via ploegwerk. Op 28 augustus aan de Brandweer Kazerne, Eugeen Dierckxlaan 26 in 
Schilde. Meer info op www.schilde.be.

PROVINCIALE MOLENZONDAG
Geniet van de molensite met het werkende bakhuis, rust even bij de geredde straatkapel, laat 
je meeslepen door echte ‘Eulegoemse’ verhalen ‘vanoep de kaar’, afgewisseld met een streepje 
muziek van Westelfolk. Als de coronamaatregelen het toelaten kan je ook genieten van een 
drankje en iets lekkers vers uit het bakhuis. Op 29 augustus van 10 tot 17 uur aan de  Stenen 
Molen, Kerkhoflei in Oelegem. Meer info via info@debrakken.be.

WANDELING LANGS KASTEEL VAN HORST
Genietend van weidse uitzichten over de akkers en dan weer ‘verstopt’ wandelend op de 
holle wegen, ontdekken we de pracht en praal van het Heuvellandschap. We vertrekken onze 
wandeling aan het kasteel van Horst, beter gekend uit de stripverhalen van de Rode Ridder. 
Inschrijven en betalen verplicht voor 5 september.  Rekeningnummer Pasar Zandhoven BE34 
7755 9793 4390 met melding ‘wandeling Horst’. Vertrek: zondag 5 september om 13.30u aan het 
gemeentehuis van Zandhoven. Meer info op paula.henderickx@skynet.be of 0475/593276.

FILM: ‘LOVING VINCENT’
Gratis animatiefilm over het leven van Van Gogh op 6 september van 20:00 tot 23:30u. in Kleine 
Zaal in WERF44, Schoolstraat 44 in Schilde. Meer info op 03 380 16 28 of cultuur@schilde.be.

LEZING: OMTRENT DE TRAPPISTEN VAN WESTMALLE EN ANDERE ...
Heeft de tijd vat op de eeuwenoude monastieke wijsheid? Ontdek het zelf tijdens de 
Trappistenbabbel van Fred. Verwulgen. Op 9 september 2021 van 20:00 tot 22:00u in De Kleine 
Zaal in WERF44, Schoolstraat 44 in Schilde. Meer info op www.ummagumma.be.

5DE KINDERROMMELMARKT BROECHEM
Voor het 5de jaar op rij zal het jaarmarktcomité, na het succes van vorig jaren, op zaterdag 
11 september van 13.00u tot 15.30u een échte kinderrommelmarkt organiseren voor en door 
kinderen. Je moet wel op voorhand je ticket reserveren via www.jaarmarktbroechem.be, info@
jaarmarktbroechem.be of 0486 69 64 90. Locatie: Parking Gemeentehuis, Streep in Broechem.

BOMENWANDELING VALLEI VAN DE DELFTE BEEK
Op 12 september van 10:00 tot 12:30u. Vertrek: De Kluis-Blommerschot, Kruisdreef in Pulderbos. 
Organisatie: Natuurpunt Voorkempen. Meer info op Stryckers.mertens@skynet.be, 03/309 00 55 
of www.natuurpunt.be/agenda/bomenwandeling-vallei-van-de-delfte-beek

KANALENTOCHT VOOR WIELERTOERISTEN
Fietstocht voor wielertoeristen en vrije tijdfietsers voor het grootste gedeelte langs waterlopen 
zoals Netekanaal en Albertkanaal. Afgepijlde tocht van 50 of 70 km. Doorlopende start tussen 
8 en 11 uur. Op 12 september aan Gemeenschapscentrum ‘t Gasthuis, Turnhoutsebaan 199 in 
Wijnegem. Meer info op info@wijnegembicycleclub.be of 0475432258.

59STE KLEINE BLOEMENSTOET
Een bloemencorso met dahliabloemen met praalwagens op kinderformaat. Talrijke 
randanimaties voor en na de rondgang (om 15u30). Op 19 september aan de Kerkplaats in 
Wommelgem. Meer info op www.kleinebloemenstoet.be.

VOORSTELLING: LIEVE BLANCQUAERT - THE CIRCLE OF LIFE
Op 23 september van 20:15 tot 23:00u in de Protestantse Kerk, Appelkantstraat 2 in Boechout. 
Meer info op www.boechout.be/vooruit.

‘SCHURE LURE’ - FAMILIEFESTIVAL 
Op zondag 26 september tot van 14u tot 19u. (Zomerbar open vanaf 11u – programmatie vanaf 
14u) Waar? De Schuur, Fort 3 in Borsbeek. Gratis familieprogramma door Alles loopt op Rolletjes. 
° Retro-spelletjes en ritjes met de boerenkar ° Live muziek met Ed en Stef Twee jongens van 
nu (mét piano op wielen en vele andere leuke instrumenten) vertalen liedjes van toen op hun 
manier. Zing en klap mee op de tonen van Duke Ellington, Wannes Van De Velde, Jimi Hendrix, Nat 
King Cole en Thelonious Monk. Ed en Stef zijn swingend, pakkend, Nederlandstalig en zitten vol 
ambiance. Meer info op www.borsbeek.be.



  VAN NUFFELEN         
RONNY bvba

RAMEN & DEUREN -ALUMINIUM - HOUT - PVC
VOLLEDIGE BINNENAFWERKING

VERANDA’S - SECTIONAALPOORTEN
ROLLUIKEN - VOORZETROLLUIKEN

Houten ramen in alle RAL-kleuren afgewerkt
Alle soorten beglazing

Kapelstraat 99 • 2160 Wommelgem 
T: 03-354 24 54 • F: 03-354 24 55

GSM: 0477-53 13 89 • vannuffelen.ronny@skynet.be

Koop nooit een raam of deur
zonder eerst bij ons langs te komen

GRATIS PRIJSOFFERTE
MEER DAN 10 JAAR ERVARING!

• Familiebedrijf met zelfwerkende patroon
• Snelle levering en plaatsing
• Dé specialist in renovatie en nieuwbouw
• Bij ons geen kopzorgen,
   van uitbreken tot volledige afwerking

WENST U NET IETS MEER?

VRAAG NAAR ONZE
VLEUGELOVERDEKTE 

DEUREN.

ALGEMENE
DAKWERKEN
- 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

KLEINE WATERSTR. 84 - 2970 SCHILDE - 03 385 39 95 - GSM 0496 52 52 03 - peeters.marcdak@skynet.be

BVBA

                   WIJ HELPEN U GRAAG VERDER MET DE NODIGE ISOLATIE-RENOVATIEPREMIES    

PEETERS MARC

ZELFWERKEND GEREGISTREERD AANNEMER 021501

VELE REFERENTIES VAN TEVREDEN KLANTEN39 JAAR
ERVARING

Fruit in de Wijk van wijkverenigingen 
Donk en Atheneum werpt 
al heel wat vruchten af       

De wijkverenigingen Atheneum en Donk werden vorig jaar met hun project 
Fruit in de Wijk één van de laureaten van de wedstrijd Klimaatkapitaal die de 
gemeente Schoten. Die organiseerde de gemeente Schoten om ook burgers 
en verenigingen aan te zetten tot initiatieven om de CO2-uitstoot terug te 
dringen en het klimaat te verbeteren. 

“Tussen december 2020 en maart 2021 hebben we vijf aanplantingen 
gedaan”, maakt Erik Maes, ook gemeenteraadslid in Schoten, de balans op. 
“Zowel in basisschool Sint-Filippus, jeugdhuis Kaddish, Geuzenhofke, de buurt 

Klarre Warre en aan 
het Rozenkransheem 
over de pastorij in 
de Verbertstraat 
groeien intussen 
fruitbomen.”

“We hadden er graag 
nog meer gepland, 
maar er was op de 
Behaagactie véél 
meer vraag dan 
aanbod. We hadden 
slechts 25 boompjes 
en zo moest ik de 
enthousiaste ploeg 
van Rudi Limbourg, 
Lus Kampers, 
Renaat Vrysen 
en Marc Jacobs 
n o o d g e d w o n g e n 
“technisch” werkloos 
zetten”, aldus Maes.  
“Maar we kunnen 
op hen blijven 

rekenen en zullen zij dit najaar weer paraat staan voor aanplanting bij o.m. 
het leerwerkatelier, speeltuin Narcislaan en Pieter Breugelstaat, buurtplein 
Grimbertlaan en de voortuin van sociale Kruidenier Appel & Ei.”

Eenzame man van Iran met nog 
veel levenslust van 53 jaar en 
voldoening om in het leven rond 
te komen zoekt vrouw met de 
aangename levensbedoelingen 
gsm 0484.61.34.41  P13

Twijfel zeker niet om ons te 
contacteren indien u uw wagen 

wenst te verkopen, snelle en 
correcte afhandeling, ook met 
schade of zonder keuring, contante 
betaling, steeds bereikbaar tel: 
0476/34.58.00 (particulier)  P14

Goedkoop afbreken van uw 
afsluiting, betonplaten en 
afvoeren, gratis offerte tel 
0487.715.534 (particulier)  P18

Containers voor groenafval, 
coniferen, wortels enz.. tel 
0487.715.534 (particulier)  P17



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

Kameraden klinken vijftien (!) 
maanden na zijn dood alsnog op 
eerste coronaslachtoffer Marcel        

Met schuimende pinten en perfect getapte bollekes van De Koninck brachten 
tientallen vrienden begin augustus een toost uit op de overleden Schotenaar Marcel 
Paeshuys. Dat gebeurde na de uitvaartdienst, die merkwaardig genoeg pas vijftien 
maanden na Marcels dood plaatsvond. “Die traktatie in stamcafé Breughel was de 
uitdrukkelijke wens van vake. Door corona konden we die niet eerder in vervulling 
laten gaan”, verklaart zoon Rik de lange tussentijd.

Marcel Paeshuys was de allereerste Schotenaar die besmet raakte en op 11 april 
2020 ook overleed aan de gevolgen een coronabesmetting. “Hij had het virus wellicht 
opgelopen tijdens een skireis die hij met een groep vrienden begin maart had 
ondernomen. Ik was daar zelf ook bij”, vertelt Rik, net als zijn vader een fervent skiër.
“Enkele dagen voor afreis naar het Oostenrijkse Flachau, had ik met vake en de 
andere reisgezellen nog hartelijk gelachen om corona. Er was geen vuiltje aan de 
lucht toen we vertrokken, maar op enkele dagen tijd, sloeg de sfeer helemaal om. 
Nog in de week dat we er waren, werd heel Tirol afgesloten. We keerden vervroegd 
terug huiswaarts. Achteraf zouden acht van de elf meegereisde skiërs besmet 
blijken.”

Marcel Paeshuys, die jarenlang op de technische dienst van het Schotense 
gemeentebestuur werkte en in zijn jonge jaren ook naam en faam verwierf als 
voetballer, werd 82 jaar. “Maar hij zat nog vol energie en levenslust”, getuigt zijn 
levenspartner Eliane Van den Berghe. “Marcel was een echte levensgenieter. 
Een klassieke koffietafel wilde hij niet. Het was wel zijn laatste wens dat zijn vele 
kameraden te zijner nagedachtenis samen een glas zouden drinken in café Breughel, 
waar hij zelf ook graag over de vloer kwam. Maar corona en de vele beperkende 
maatregelen stuurden dat plan telkens weer in het honderd.”

Maar vorig weekend – enkele weken na ingaan van de jongste versoepelingen rond 
uitvaarten en cafébezoek - was het dan toch zover. De aula van Uitvaartverzorging 
Van Staey-Leurs liep vol met vrienden van Marcel. Zoon Rik, ook bekend als bakker 
in Schoten, sprak mooie woorden over zijn ‘vake’. “Altijd maar zwanzen en plezier 
maken met je kameraden of ze gewoon uit de nood helpen. Zo was je en dat verklaart 
ook waarom je er zoveel had. En ondanks je leeftijd, was je nog altijd die speelse 
jongen gebleven die graag kattenkwaad uithaalde”, sprak Paeshuys junior.

In die zin was het symbolisch dat Marcels vrienden na de dienst verzamelden aan 
de Markt van Schoten, waar zich café Breughel bevindt. Op dat plein staat namelijk 
het beeld van Tijl Uilenspiegel. Ook zoon Rik vindt het wel een gepaste geuzennaam 
voor zijn vake. Het bier schuimde als in vervlogen tijden. Herinneringen en sappige 
anekdotes werden uitgewisseld, met een lach en met een traan. Onder meer Marcels 
beste kameraad en collega-skileraar Johan Peeters (86) was erbij en vond dit het 
gepaste afscheid voor de man met wie hij zelf zoveel avonturen heeft beleefd.

Wij zijn op zoek naar bijlesle-
raar/bijleslerares voor de vak-
ken wiskunde en chemie voor 
het 5de middelbaar Wiskunde/
Wetenschappen, regio Scho-
ten, contact 0497.42.00.41  M5

Te koop: jongenf 24 inch, 
dames- en herenfi ets, 
gsm 0479.57.15.97  Z150

Vakantiehuis te huur: Spanje 
Marbella Benahavis, geleg. op 
Higueralgolf, 2 slpk, 2 badk, 
130m2 + 45m2 terras, 5 zwemb, 
fi tness, sauna, hammam, max 
10m rijden van Puerto Banus, 
vanaf 860 euro/week, max 4 
pers. missottendanielle@tele-
net.be of 0475.80.48.47  Z151

Gezocht: oude polsuurwer-
ken of zakhorloges, mogen 
ook defect zijn, geef goede 
prijs tel 0496.43.30.07   P2

Te koop: damesfi ets, Gazelle, 
in goede staat, vraagprijs 300 
euro, onderhandelen mogelijk tel 
0479.63.50.18 of 03.645.80.10  P1

GEBED AAN HET HEILIG HART
Dat het Heilig Hart van Jezus aan-
beden, 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 be-
danken met de beloften dit bericht te 
publiceren voor de bekomen gunst.

J.V.

Snoeien en vellen van bomen 
met hoogtewerker 
+ stronken frezen

www.bomen-patrickgeerts.be

0495 22 38 63

Klok 
stuk?

Alle merken GRATIS
afgehaald en teruggebracht

03 652 17 77

 RESTAURATIE VAN 
ANTIEKE MEUBELEN

Paul Goyvaerts
0496 43 68 54



FIETSZOEKTOCHT 2021                                                                T.E.M. 30 SEPTEMBER 
Brasschaat-Kapellen, organisatie vtbKultuur Brasschaat, www.vtbkultuur.be/brasschaat

15DE FIETSZOEKTOCHT 2021                                                                T.E.M. 26 SEPTEMBER 
Toerisme Voorkempen, www.voorkempen.be - 03 685 34 21

INTERNATIONALE VLEERMUIZENNACHT          28-29 AUGUSTUS
Inschrijven is verplicht via info@fortoelegem.be, 0475.29.04.87

OPENDEURDAGEN MINERALOGISCH MUSEUM ACAM   28-29 AUGUSTUS 10-17U
F. De l’Arbreln 12 Merksem, tel 0496.14.65.03, www.acam.be

BELGISCH KAMPIOENSCHAP WATERSKI                 28-29 AUGUSTUS
@schotense waterski klub, Elzendreef 30, Schoten

MUZIEK ‘BERT DOCKX’                 4 SEPTEMBER 20U30
De Kapel, Handelslei 137, Zoersel, 03 298 00 00, gemeente@zoersel.be

CABARETVOORSTELLING DANSKNY                 8 SEPTEMBER
Mich Walschaerts(bekend van Kommil Foo) - try-out, www.gasthuis.wijnegem.be

TOPKLASSIEKER TE GAST OP 16DE ANTWERP  CONCOURS                 5  SEPTEMBER
Wijnegem, Kasteel Belvédère, www.antwerpconcours.be

OPENDEUR ATELIER 26                             18 - 19 SEPTEMBER
Schilderijen, Etsen, Pastelwerk en Lino’s ook Artpralinetjes, kipkiekes, Kuipersakkerstraat 26, 
Schoten

DWALEN MET VERHALEN                 TOT 29 SEPTEMBER
Gratis, wijnegem.bibliotheek.be

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

CULTUUR

GEZOCHT

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

WANDELINGEN

WANDELZOEKTOCHT                                       T.E.M. 30 SEPT. 
tvv de 1.000km van Kom op tegen Kanker start en aankomst, dreef van het Vrieselhof Oelegem, 
facebookpagina Maarten 1.000km, maarten1000km@hotmail.com of 0497.37.84.41 

WANDELZOEKTOCHT                          TOT 30 SEPT
Bethanie en Driehoek, Brasschaat tel 0476.45.20.43

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

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

Schilde schept orde in 
zone Schilmart       

De gemeenteraad van Schilde legde in juni het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan 
(RUP) ‘Turnhoutsebaan Oost’ voorlopig vast. Nu volgt met het oog op een definitieve 
vastlegging een openbaar onderzoek dat loopt van 16 augustus tot en met 14 oktober 
over deze zone die ook bekend staat als Schilmart met nogal wat groothandelszaken.

Dit RUP heeft tot doel bestemmingen en voorschriften op te stellen voor het gebied 
langs de Turnhoutsebaan tussen de antitankgracht en de gemeentegrens met Zoersel. 
Het gebied bestaat uit verschillende zones. In een eerste zone zijn verschillende grote 
retailers actief.

“In de huidige versie van het RUP worden deze grote handelszaken gebundeld 
rondom een gemeenschappelijke parking met centrale in- en uitrit. Er wordt een 
aangename en kwalitatieve shoppingzone gecreëerd. De bestaande recreatiezone 
blijft behouden”, aldus schepen van Ruimtelijke Ordening Marian Van Alphen (Open 
Vld). “Door deze herstructurering wordt slimmer gebruik gemaakt van de beschikbare 
oppervlakte waardoor ruimte vrijkomt voor lokale kmo’s en de herbestemming van 
zonevreemde bedrijven.”

In de woonzones langs de Turnhoutsebaan wordt gewerkt aan een aantrekkelijke 
‘inkompoort’ voor Schilde. Er wordt volgens het schepencollege maximaal ingezet 
op wonen. Ook het woonparkgebied aan de overzijde van de geherstructureerde 
handels-/KMO zone blijft enkel bestemd voor wonen maar met een zelfs nog meer 
flexibele invulling. Zo worden daar ook groepswonen, zorg- of kangoeroewonen en 
cohousingprojecten  mogelijk.

Opmerkingen en bezwaren moeten tegen 14 oktober aan de gecoro bezorgd worden. 
Die adviesraad bundelt en coördineert alle adviezen, opmerkingen en bezwaren en 
brengt hierover advies uit aan de gemeenteraad. Gelijklopend aan het openbaar 
onderzoek loopt een infomarkt die je kunt bezoeken aan het gemeentehuis. Op 
dinsdag 14 september 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.combjornde_22@hotmail.com



MAISON D’AMOUR  Sensuele nieuwe 
dames vervullen uw stoutste dro-

men!!! Naast autokeuring St Job Afrit 
4,Jos Nuytsdreef 5 Brecht
www.maison-damour.be

Tel 0498 85 96 81

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

ZIN IN EEN
HEERLIJKE 
MASSAGE
BEL MIJ VOOR 

MEER INFO

0474 565 237

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

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

Te koop gevraagd: 
p o s t z e g e l v e r z a m e l i n g , 
alles welkom, contante 
betaling tel 03.542.09.96

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

Uw hondje gehoorzaam in 1 of 2 
lessen bij u thuis? Bel voor een 
afspraak, 0495.20.76.50  Z149



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

Wij zijn op zoek naar een 
naschoolse oppas die op 
vrijdag in de mogelijkheid is 
onze dochter aan school op 
te halen en tot +- 18.30u bij 
ons thuis kan blijven (regio 
Schoten - s’Gravenwezel). 
Enkel vrouwelijke kandidaten 
met ervaring. Contactnummer: 
+32/(0)495/864481  P15

Nieuwswijzer is een gratis onafhankelijk mobiliteits- en lifestylemagazine 
met een oplage van 60.000 exemplaren. Dit maandblad zag het levenslicht 
in april 2009. In no time groeide dit gratis magazine uit tot een vaste 
waarde voor wie nieuwsgierig is naar de laatste tips rond mobiliteit in 
de stad. Wie onderweg is, neemt het magazine gratis mee uit één van 
de displays in de Antwerpse metrostations, tram- en bushaltes, diverse 
handelszaken en alle Interparkings van Antwerpen.

Wij zijn op zoek naar een gedreven

Jouw achtergrond:
• Je bent sales gedreven, met je verkooptalent weet je orders binnen  
 te halen en je straalt professionaliteit uit.
• Je bent communicatief sterk en weet prospecten van een samen- 
 werking te overtuigen.
• Met je doorzettingsvermogen en gedrevenheid weet je jouw  
 commerciële doelstellingen te bereiken en de bestaande klanten- 
 portefeuille en omzet te laten groeien.
• Ervaring als account manager is zeker een pluspunt.

Jouw uitdaging:
• Je gaat op zoek naar nieuwe adverteerders die hun boodschap willen 
 brengen naar een breed publiek van potentiele klanten dat via ons  
 unieke distributienetwerk bereikt kan worden.
• Opvolging van bestaande adverteerders.
• Al jouw energie gaat naar die handtekening onder de nieuwe deal!  
 Dit geeft jou dagdagelijks een kick!

Wat mag je verwachten?
• Aantrekkelijk basisloon
• Aangevuld met commissie
• Lijnabonnement
• GSM
• Groepsverzekering
• Hospitalisatieverzekering

Interesse?
Stuur dan je sollicitatiebrief en CV naar werkenbij@nieuwswijzer.be

ACCOUNT MANAGER

Nieuwswijzer magazine is een uitgave van:
ABNA bv  •  Meirbrug 1  •  2000 Antwerpen  •   03 360 5 360



Gezocht werk: poetsen en ook 
strijken , ik heb 20 jaar ervaring 
(bij steeds dezelfde mensen) 
tel 0497.84.86.48  Z139

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

Gezocht

WINKELBEDIENDE
voor slagerij

Full time betrekking
Woensdag, zon-en feestdagen vrij

Slagerij De Deken Brasschaat  
0477 46 99 72

Gezocht Flexibele

KLUSJESMAN
voor assistentiewoningen

Annonciaden.
Heeft u ervaring en een hart

voor senioren?
U woont in de directe omgeving 

van Wijnegem?

Contacteer 
ann.willems@coscare.be 

of 03 3691616

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

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



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 

Wijnegem is een kleine, maar bruisende gemeente. Het lokaal 
bestuur gaat samen met de inwoners voor een warme 
samenleving met aandacht voor iedereen. Om dit verder waar 
te maken, zoeken we versterking voor onze sociale dienst:

1 Maatschappelijk werker 
Deeltijdse betrekking (30,4/38 - niveau B1-B3) 

Functie: 
Je streeft samen met de collega’s van de sociale dienst naar 
een kwaliteitsvolle dienstverlening. Je zal de cliënten die je 
zijn toevertrouwd op hun maat materieel, administratief en/ 
of psychosociaal begeleiden en ondersteunen, met als doel 
een menswaardig bestaan en maatschappelijke integratie te 
waarborgen.

Profiel: 
Je beschikt over een diploma van bachelor in het sociaal- 
agogisch werk met de titel van maatschappelijk assistent of 
een daarmee gelijkgesteld diploma of je hebt een diploma van 
bachelor in de sociale gezondheidszorg, of een daarmee 
gelijkgesteld diploma. Laatstejaarsstudenten worden 
toegelaten tot de selectieprocedure.
Je kent de werking van een OCMW. Je hebt kennis van de 
sociale kaart, kennis van de sociale wetgeving en inzicht in het 
algemeen welzijnswerk. 

Je hebt schriftelijke, mondelinge en relationele vaardigheden. 
Je bent tactvol, discreet en hebt respect voor het beroeps-
geheim. Je voldoet aan de algemene toelatings- en 
aanwervingsvoorwaarden en slaagt in de selectieprocedure.

Aanbod: 
- Een deeltijds (22,8/38) contract voor onbepaalde duur en 

een deeltijdse (7,6/38) vervangingsovereenkomst
- Brutomaandloon volgens schaal B1-B3, voor een voltijdse 

minimum 2.509,94 euro en maximum 4.229,18 euro 
 (naargelang het aantal jaren relevante ervaring)
-	 Maaltijdcheques,	hospitalisatieverzekering,	fietsvergoeding
 of abonnement openbaar vervoer, tweede pensioenpijler
- Wervingsreserve van 2 jaar
- Indiensttreding zo snel mogelijk

Interesse?
Stuur je sollicitatiebrief per post of per e-mail samen met je 
curriculum vitae, een kopie van je diploma en een uittreksel 
strafregister, uiterlijk op 20 september 2021 (datum post-
stempel geldt) aan het Lokaal Bestuur Wijnegem, Turnhoutse-
baan 422, 2110 Wijnegem of personeelsdienst@wijnegem.be.
Aanwervingsvoorwaarden, functiebeschrijving en salaris- 
gegevens op www.wijnegem.be, via tel. 03 288 21 09 of e-mail 
personeelsdienst@wijnegem.be.
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Gezocht

ERVAREN
ZAALPERSONEEL m/v

VOLTIJDS CONTRACT

CV mailen naar:
peter@devogelenzang.be

DE VOGELENZANG
Wijnegemsteenweg 193

Schilde

leggen, geef gewoon een seintje, 
ik zal er zijn geertphotography@
gmail.com  (particulier)  Z158

Wij zijn op zoek naar een 
naschoolse oppas die op 
vrijdag in de mogelijkheid is 
onze dochter aan school op 
te halen en tot +- 18.30u bij 
ons thuis kan blijven (regio 
Schoten - s’Gravenwezel). 
Enkel vrouwelijke kandidaten 
met ervaring. Contactnummer: 
+32/(0)495/864481  P15



@verteren
doet renderen!

Functieomschrijving:
• U staat in voor meegeven/terugnemen van allerhande
   verhuurde machines en materialen
• Licht onderhoud en nazicht van machines

Uw profiel:
• Nederlandstalig om onze klanten de nodige uitleg/
   instructies over onze machines te kunnen geven
• Je kan omgaan met stress en de kwaliteit van je werk bewaren
• Affiniteit met machine en techniek is een pluspunt

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

Functieomschrijving:
• 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

Bij interesse, gelieve uw CV door te mailen naar ib@ribarent.be

R E N T

Gevraagd voor ons filiaal te Brecht:

BALIE-
MEDEWERKER 

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

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

www.ribarent.be

ALLROUND
MEDEWERKER

TECHNIEKER-
MECHANIEKER

CHAUFFEUR CE

Industrielaan 6 • 2960 Brecht • 03 313 81 40

Werft aan:

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

In- en verkoop tweedehands 
mobiliteit scooters tel 
0495.53.26.89 (particulier)  Z86

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
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VERANDA DAGEN
za. 21 & zo. 22 oktober

Laat u insp� � en tijdens � ze 

RAMEN • DEUREN & VERANDA’S
in ALUMINIUM & PVC

Nieuwbouw & renovatie - 10 jaar waarborg
Kwaliteitsgarantie, constructie en plaatsing 

Maatwerk alle veranda’s zowel modern als klassiek
Van A tot Z geregeld: ontwerp, fundering tot bezetting en verwarming

telkens van 10u - 17u
Speciale v� rwa� den

17W42_BRUVO_AANKOND_1_1.indd   1 8/10/17   17:18

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.

Wegens onze continue expansie zoeken wij voor 
onmiddellijke indiensttreding:

 PLAATSERS
 
•   Je plaatst ramen, deuren of veranders in zowel PVC als aluminium
 op onze particuliere werven.
•   Je hebt bij voorkeur ervaring als plaatser van buitenschrijnwerk.
•   Je kan zelfstandig werken echter zijn gemotiveerde starters ook welkom.
•   Je bent een klantvriendelijk persoon en houdt van proper en
 nauwkeurig werk.
•   Je werkt professioneel en communiceert vlot.

 TECHNISCH MEDEWERKER RAAMAFDELING
•   Je stelt raamstaten en detailtekeningen op uit architectuurplannen en 

onze offerte.
•   Je bestelt de nodige materialen voor de uitvoering van het project.
•   Binnen deze functie werk je in teamverband met ervaren collega’s.
•   Je rapporteert aan het diensthoofd of zijn assistent.

Aanbod
•   Onmiddellijk vast contract binnen een stabiel bouwbedrijf!
•   Aantrekkelijk loon aangevuld met extralegale voordelen.

Graag ontvangen wij uw CV en sollicitatiebrief op 
m.vochten@bruvo.be of u kan ons steeds contacteren op 03/666.57.86  

voor verdere vragen of aanbiedingen.
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PLAATSERS VERANDA’S

Functieomschrijving 
•  Je plaatst veranda’s op onze particuliere werven.

Profiel 
• Je hebt bij voorkeur ervaring als plaatser van buitenschrijnwerk.
• Je kan zelfstandig werken echter zijn gemotiveerde starters ook welkom
• Je hebt een goede kennis van de Nederlandse taal
• Je bent een klantvriendelijk persoon en houdt van proper en
  nauwkeurig werk.
• Je werkt professioneel en communiceert vlot 

Aanbod 
• Wij bieden je een aantrekkelijk salarispakket en      
 doorgroeimogelijkheden. 
• Je komt terecht in een bloeiend bedrijf op mensenmaat waar de
 werknemer en een positieve groepssfeer centraal staat
• Je word ingeschreven volgens het regime van de bouw

GRAND BAZAAR is een eeuwenoude hoeve omgetoverd tot een oergezellige brasserie Wij zijn 
centraal gelegen tussen Merksem en Schoten naast de grote carrefour (te Schoten).

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

CHEF / SOUS-CHEF / CHEF DE PARTIE
• Werkzaamheden in koude en warme keuken
• Zelfstandig werken in samenwerking of onder leiding van een chef
• Mise-en-place en service
• Controle op HACCP-reglementering

Profiel
• m/v
• relevante ervaring van minimum 2 jaar en horeca opleiding is altijd een pluspunt
• kennis en kunde van koude kant en/of warme kant
• zelfstandig kunnen werken
• geen 9 to 5 mentaliteit
• oog voor kwaliteit en detail
• Nederlands praten is een must
• verzorgd & hygiënisch voorkomen
• in team kunnen werken, als ook zelfstandig je plan kunnen trekken
• stipt en ordelijk
• tijdens rustige momenten ben je niet vies van enkele extra bijkomende taken.

Aanbod
• Voltijds contract
• 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
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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.

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

Alpha Heating
haarden & interieur

INSTALLATEUR
HAARDEN (M/V)

Garden passion bv • Bosduinstraat 188 • 2990 Wuustwezel 

Garden passion bvba zoekt:

TUINARBEIDERS ( M/V )    
voor aanleg/onderhoud van privétuinen – bedrijfsgroen.

Interesse in een leuke job in de buitenlucht? info@gardenpassion.be

Wat bieden wij:
•	 Een	contract	van	onbepaalde	duur	na	een	proefperiode
•	 Een	goede	verloning	
•	 Toffe	werksfeer	
•	 Doorgroei	mogelijkheden

Profiel:
•	 Je	beheerst	de	nederlandse	taal	
•	 Bezit	van	een	B	rijbewijs	
•	 Bezit	van	een	Fytolicentie/BE	rijbewijs	
	 zijn	pluspunten.
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GEBED AAN HET HEILIG HART
Dat het Heilig Hart van Jezus aan-
beden, 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 be-
danken met de beloften dit bericht te 
publiceren voor de bekomen gunst.

F.V.

Verzamelaar koopt oude 
munten en bankbiljetten, tel 
0475.34.21.18 (particulier)  Z153

Wij helpen u graag met 
het opkopen en opruimen 
van inboedels bij een 
overlijden of een verhuis, bel 
0495.233.678 (particulier)  Z154

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: 
v e r huu r. s c ho t en@ t e l e ne t .
be of 0478/880.130 Z155

Snelheidscontroles langs 
Albertkanaal met 

spectaculair resultaat       

Over een strook van goed één kilometer tussen Jozef Cogelslei en brug van 
den Azijn wordt in opdracht van De Vlaamse Waterweg een nieuwe kaaimuur 
aangelegd. Tijdens deze werken mag het verkeer na een gedeeltelijke 
onderbreking sinds enige tijd opnieuw in beide richtingen langs de werf 
passeren. De rijstroken werden wel versmald en wie de werf passeert, mag 
slechts 30 km per uur rijden. Omdat het al te gevaarlijk zou zijn om ook nog 
eens fietsers te mengen in die verkeersstroom, worden zij omgeleid via de 
Jozef Cogelslei, Toekomstlaan en Straalstraat. Beide maatregelen worden 
met heel veel verkeersborden aangekondigd op de bewuste strook.

“De arbeiders die aan de kaaimuur werken, hadden onlangs toch hun 
bezorgdheid geuit over de hoge snelheid van de passerende voertuigen en 
de gevaarlijke toestanden die hierdoor voor hen ontstaan”, aldus eerste 
inspecteur-verkeersdeskundige Immanuel Thielemans van de lokale politie. 
“Hierop hebben we deze week één dag postgevat om de snelheid te meten. 
We hebben dit pas gedaan na waarschuwingen op infoborden langs de 
weg en onze Facebookpagina. Maar desondanks hebben we opvallend veel 
overtredingen vastgesteld.”

Van de 1886 wagens die de politieradar passeerden, bleken er liefst 520 ruim 
sneller dan de toegelaten 30 km per uur te rijden. Voor 506 bestuurders krijgt 
dit straks een vervolg in de vorm van een boete in de brievenbus. Veertien 
chauffeurs reden zo snel dat ze mogelijk tijdelijk hun rijbewijs verliezen. Ook 
31 fietsers, die toch langs de werf passeerden terwijl zij dus een omleiding 
moeten volgen, werden geverbaliseerd. 
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VERSCHIJNING: de Bode van Schoten verschijnt elke 14 dagen gratis
‘huis aan huis’ in alle wijken van Schoten, Schilde, ‘s-Gravenwezel,
Overbroek, Brecht, Rommersheide, Sint-Job-in-’t-Goor, Sint-Antonius,
Zoersel en Wijnegem op 43.000 exemplaren in aparte bedeling.
Bode Regionaal verschijnt maandelijks op 30.000 exemplaren
in Wijnegem, Wommelgem, Oelegem, Borsbeek, Ranst, 
Pulle, Broechem, Pulderbos, Emblem, Zandhoven, 
Vremde, Massenhoven, Boechout, Viersel.
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Professionele inboedelopkoper voor het opruimen en leegmaken van 
uw huis, appartement, winkel, etc.    Gedeeltelijk of totaalservice 

 

Ook losse aankoop van antiek * vintage * retro *  
design * verzamelingen * oude juwelen 

 

0495/233.678 
 

www.roman-tiek.be         @Romantiek.Brecht        info@roman-tiek.be 

 

 
Van de kleinste tot de 
allergrootste inboedel  

Uitstekende service * gratis offerte 
 



Paul Van Hoeydonck ingehaald als 
eerste ereburger van Wijnegem        

Paul Van Hoeydonck (95) werd in juli ingehaald als eerste 
ereburger van Wijnegem. De wereldbekende kunstenaar kreeg 
zijn oorkonde, medaille en optekening in het gulden boek 
toegekend door burgemeester Ivo Wynants. Dit alles gebeurde 
in de raadzaal van het gemeentehuis van Wijnegem, waar Van 
Hoeydonck vijf jaar geleden ook nog trouwde.

Van Hoeydonck woont al sinds 1955 in Wijnegem. Hij is tot ereburger 
benoemd omwille van zijn bijzondere verdienste op artistiek vlak. Het 
werk van Van Hoeydonck was, en is op sommige plekken nog steeds, 
wereldwijd te bewonderen. Zo hield hij exposities in Milaan, werd zijn werk 
tentoongesteld in het Guggenheim Museum in New York en ontwierp hij 
een beeldengroep die het Parque Juan Carlos I te Madrid siert.

Maar de interesse van Van Hoeydonck ging veel verder dan onze wereld. Hij 
gaf planeten en constellaties een plek op zijn schilderijen en toonde veel 
belangstelling voor de mens in de ruimte. Van Hoeydonck ontwierp een 8,5 
cm groot aluminium beeldje dat door astronauten van Apollo 15 in 1971 op 
de maan werd geplaatst. Dit beeldje kreeg toepasselijk de naam ‘Fallen 
Astronaut’, naar de reeds bekende omgekomen astro- en kosmonauten. 
‘Fallen Astronaut’ was het eerste, en tot op heden het enige, kunstobject 
op de maan.

Het is de eerste keer dat er iemand benoemd zal worden als ereburger van 

               

Wijnegem. Er wordt gebruik gemaakt van een reglement, om de benoeming 
tot ereburger transparant en eerlijk te houden. Het ereburgerschap wordt 
toegekend door de gemeenteraad op basis van een gemotiveerd voorstel 
van het college van burgemeester en schepenen. Van Hoeydonck en het 
werk dat hij wereldwijd leverde, passen perfect in dit plaatje.

Van Hoeydonck werd voor de gelegenheid vereeuwigd in het gulden 
boek van de gemeente met een tekening van zijn ‘Fallen Astronaut’. Een 
medaille en oorkonde kreeg hij mee naar huis. 













 Wachtdienst
 dierenartsen

voor Antwerpen en omgeving 
gedurende weekend & feestdagen

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

 Wachtdienst
 dierenartsen

 TANDARTS
Wachtdienst 

Antwerpen Centraal 
oproepnummer

Tel.: 0903/399 69
weekend feestdagenNetwerk Palliatieve Zorg

Noorderkempen v.z.w.:
advies en hulp rond palliatieve zorg

coördinatie thuiszorg
secretariaat: CODA HOSPICE

telef. permanentie 03 633 20 11

Thuisverpleging
Wit-Gele Kruis
Afdeling Zoersel-Schilde

Turnhoutsebaan 329 / 2970 Schilde
03- 383 23 85ANTIGIFCENTRUMANTIGIFCENTRUM

Onverwacht vroege dood diaken 
Herman komt als een shock                

De dood in augustus van de nog relatief jonge en erg actieve Schotense diaken Herman 
Jansen (70) kwam onverwacht. Het leidde tot heel veel reacties van medeleven. Dat 
komt omdat de bescheiden eenvoudige vrijwilliger in zijn leven zelf zoveel mensen 
getroost heeft in moeilijke momenten. De Schotenaren zullen Herman duidelijk altijd 
in hun hart blijven dragen.

Herman Jansen was op 9 augustus met zijn echtgenote en eveneens erg bedrijvige 
gebedsleidster Denise Duthoy aan het wandelen in de buurt van Bouillon toen hij plots 
onwel werd. Hij overleed ter plaatse, wellicht ten gevolge van een hartfalen.

“Een groot verlies voor de familie, maar ook voor onze parochiale werking”, zegt 
Maria Gysen, één van de vrijwilligers die de leemte die Flor Stes liet in de werking 
van Sint-Cordula tracht op te vullen. Herman Jansen, een godsdienstleerkracht in 
het gemeenschapsonderwijs, zette zich nog tijdens die loopbaan, maar ook na zijn 
pensionering met hart en ziel in voor christelijk Schoten. Hij kon als gehuwde man en 
vader van drie kinderen natuurlijk geen priester zijn, maar dat stond zijn engagement 
niet in de weg. Pas onlangs nog werd hij gevierd voor zijn reeds veertigjarige inzet als 
pastorale werker. In 1988 werd hij ook tot diaken gewijd. 

Zeker sinds de afbraak van de Sint-Jozefkerk in zijn woonbuurt Bloemendaal, was 
hij vooral actief in de hoofdparochie Sint-Cordula. “Herman leidde gebiedsdiensten, 
doopselvieringen en bereidde verloofden voor op hun kerkelijk huwelijk. Een erg 
waardevolle en toegewijde kracht”, aldus Gysen. 

Jansen was een groot pleitbezorger om vrouwen een grotere rol te geven in de 
katholieke kerk. En ook in woonzorgcentrum Verbert-Verrydt en de instelling De Vier 
Notelaars, waar volwassenen met een beperking samenwonen, zal Jansen duidelijk 
gemist worden. Hij kwam er geregeld over de vloer om gebedsdiensten te houden voor 
de bewoners.

De uitvaartdienst voor Herman Jansen vond niet toevallig plaats in de Sint-Filippuskerk. 
“Dat wilde hij zelf”, weet weduwe Denise Duthoy, die zelf al jaren gebedsleider is. 
“Sint-Filippus is de parochie waar Herman als kind naar de kerk ging, bij de Chiro zat, 
misdienaar werd en zoveel andere mooie momenten beleefde. Al had deze keuze als 
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Vroedvrouw aan huis
Pre- en postnatale begeleiding

24u/24   7d/7
014/24 24 14

vroedvrouwenteam@wgkantwerpen.be
www.witgelekruis.be

Zelfstandige 
Verpleegkundigen

www.vbzv.be
of 070/222 678

Drankprobleem?
Discrete hulp nodig?

AA-Bevrijding
Al-Anon (24 op 24 uur)

Tel. 03/321 24 24

AA groep “Carpe Diem”
Schilde - Hulp aan mensen met een 

drankprobleem
INFO: PETER

TEL: 0478 277 541

nadeel dat veel minder mensen dan gewild, afscheid konden nemen.”

Hoopgevend is alvast dat de voorziene doopvieringen in de Sint-Cordulaparochie 
kunnen doorgaan en zullen gebeuren door een pater-Scheutist van het Missiehuis in 
Schilde. Dat laat de parochie Sint-Cordula weten.

Opmerkelijk: het stoffelijk overschot van Herman Jansen werd niet begraven. Het was 
zijn eigen wil om zijn lichaam te schenken aan de Universiteit van Antwerpen voor 
wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.



GEBIT GEBROKEN?
 - Klaar terwijl u wacht
- Vakkundige herstelling met garantie
- Alle breuken + reiniging
- Afhalen en brengen mogelijk
  ook ‘s avonds en weekend
Tel: 03 653 37 51

BRECHTSEBAAN 274 - 2900 SCHOTEN

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

DOKTERS

APOTHEKERS

MEDISCHE HULP
TIJDENS WEEKENDS EN FEESTDAGEN

Volledige voetverzorging
Aangepaste behandeling diabetes
Ingegroeide nagels
Eeltverwijdering
Nagelcorrecties

voeten & 
tenen

Medische voetverzorging bij u thuis
(alleen op afspraak)

Ost Dirk
Tel. 0495 48 36 75

PEDICURE

AL-ANON
Groep (Kiel)

hulp aan familie 
en vrienden van 
drankzuchtigen

TEL: 03 289 75 32

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

Aangepaste behandeling voor
diabetes- en reumapatiënten

Braamstraat 4
2970 Schilde

03 336 31 06 - 0472 52 58 06
info@voetverzorgingschilde.com

Creëer uw 
eigen geluk, 
maar laat 

ons helpen!

Uw lokale AXA-bank

Onafhankelijk financieel 
advies & beleggingen

Onafhankelijke 
verzekeringsmakelaar

Tel. 03 680 17 70 www.dellafaille.be

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

WespBusters 
 

Professionele verdelging 
van wespennesten 

      

  0471/97.30.71 
 

info@wespbusters.be 
  
     www.wespbusters.be 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WespWesp
BustersBusters

Professionele verdelging
van wespennesten

     
0471/97.30.71

info@wespbusters.be
www.wespbusters.be

Overleden zuster Daniëlla 
leerde Sint-Filippus
lezen en schrijven                  

Aan de zopas in Malle overleden kloosterzuster Daniëlla (82), die al een poos ziek was, 
bewaren ook heel veel oud-leerlingen van de Sint-Filippusschool in Schoten goede 
herinneringen.

Nog in Sint-Filippus rouwen velen om het heengaan van zuster Daniëlla. “Voor vele 
parochianen was zij niet minder dan een icoon”, zegt de vandaag in Sint-Antonius 
Zoersel actieve maar van Schoten afkomstige pastoor Bart Goossens. 

“Sinds 1954 was ze er actief in de Sint-
Filippusschool. 39 jaar lang was haar 
werkterrein het eerste leerjaar van de 
parochieschool, waar ze tot aan haar pensioen 
in 1993 de kinderen van het eerste leerjaar 
heeft leren lezen, schrijven en rekenen. Ook de 
voorbereidingen op de eerste communie en het 
vormsel deed ze met hart en ziel. En ze was een 
spilfiguur in de ziekenzorg, als gebedsleider bij 
uitvaarten en in het parochiebestuur.”

Met pijn in hart, toen het klooster in de 
Wilgendaalstraat door de Zusters van Vorselaar 

werd verlaten in 2001, werd het Stella Marisklooster van Merksem zuster Daniëlla’s 
nieuwe thuis. Toen tien jaar later ook dat de deuren sloot, verhuisde Zuster Daniëlla 
naar Mariënhove Westmalle waar ze nog tien jaar lang voor haar hoogbejaarde en 
hulpbehoevende medezusters heeft gezorgd.

“Zelf heb ik met zuster Daniëlla mogen samenwerken vanaf 1994 als organist in 
Sint-Filippus, als catechist met haar bruisend team. Met mijn kloosterintrede en 
priesterwijding nu tien jaar geleden was ze zo fier en blij”, haalt pastoor Bart Goossens 
persoonlijke mooie herinneringen boven. Op 9 augustus is ze overleden, in haar 
laatste weken bijgestaan door pastoor Bart Goossens. Die leidde  woonzorgcentrum 
Mariënhove in Malle ook haar uitvaart. De cirkel is rond. 






