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Belici Limoncello: het beste van
Sorrento, Madagaskar
en ’s-Gravenwezel in één fles
Zes jaar nadat hij met succes zijn eigen London Dry Gin distilleerde,
komt Philip Collet uit ’s-Gravenwezel op de proppen met een zelf
uitgekiende variant op die andere wereldbekende likeur: limoncello.
Samen met kameraad Philippe Bouwen bracht hij een jaar door tussen
de bokalen met mengen en proeven. Belici, zoals het eindresultaat
heet, smaakt betoverend. “Echt een aanrader, zeker ook in combinatie
met tonic”, beaamt kenner en sommelier Christine Dielen.

Open Momumentendag in Schilde

Schoten genoot van Schoten

Philip en Philippe
maakten van de
lockdowns gebruik
om thuis uitgebreid
te experimenteren
met kruiden en
alcohol,
uiteraard
gecombineerd
met de onmisbare
ingrediënten
voor
limoncello:
citroenschillen uit
Sorrento. “Die moeten
er gewoon bij anders
kan je gewoon niet spreken van limoncello”, benadrukt Philip.
“De citroenen afkomstig van de boomgaarden aan de Amalfikust in de baai van
Napels zij drie tot vier keer zo groot als de varianten die je elders vindt. Het zijn echte
smaakbommen. Wij halen de onze van de familie Galano, die ze biologisch teelt. Het is
trouwens aan de maceratie van de citroenen in de alcohol, dat limoncello zijn felgele
kleur te danken heeft.”
Wat de Belici Limoncello - een samentrekking van België en Amici - bijzonder maakt,
is de basis van zuivere graanalcohol, naar echt Vlaamse en Hollande traditie. “We
gebruiken echt geen minderwaardige melasse”, verzekert Philip. “Naast de sterke
smaak van citroenen, voegen we er een distillaat kruiden van bij ons aan toe. Na een
doorgedreven selectie zijn we tot een mengsel van elf kruiden gekomen waarvan
sommige hier in ’s-Gravenwezel groeien. Limoenen uit Madagaskar tenslotte zorgen
voor de subtiele eindtoets.”

Avondmountainbike in Brecht

Limon-tonic
De Belici Limoncello werd onlangs uitgebreid geproefd en goed bevonden op het
culinaire festival Festi Streat in ’s-Gravenweel. Je vindt de fles met stijlvol etiket in
heel wat speciaalzaken De Kroon in Wijnegem.
“Natuurlijk kan je onze limoncello puur
en ijskoud drinken na de maaltijd. Als
aperitief hoeft hij niet noodzakelijk
uit de diepvries te komen”, besluit de
maker. “Ik raad hem eigenlijk vooral
aan als cocktail. Limon-tonic kan een
revelatie worden. De combinatie van
de gele likeur met Fever Tree Tonic
en een blaadje basilicum is ideaal om
de laatste zomeravonden mee in te
zetten.”
Belici Limoncello, kostprijs +- 35 euro. Check belici_limoncello op Instagram.

Vlemincktoren Wijnegem overrompeld

De Bode mag enkele flessen van deze nieuwe lokale godendrank met
authentieke Italiaanse ingrediënten wegschenken. Stuur een mail
met je postadres naar wedstrijd@bodevanschoten.be met de naam
van de nieuwe lokale godendrank in het onderwerpveld.

Verbertstraat 28 • 2900 Schoten
T. 03 658 26 19
Ma: 14u-18u00 I Di-vr: 10u-12u15 en 14u-18u00 I Za: 10u tot 16u
Maandagvoormiddag gesloten.

Te koop: volhouten eettafel rond
1.25, ovaal 2.25m + 6 stoelen,
foto’s beschikbaar, prijs 150
euro tel 0473.45.20.65
R11
Twee vrolijke broertjes (3 en 6
jaar) kijken uit naar een lieve
man/vrouw die hen op dinsdag
en
donderdag
om
15u20
ophaalt van school en opvangt
(eten, evt. badje geeft) tot
18u00. De 2 broertjes wonen in
Schotenhof en gaan naar SintLudgardis (Schoten). Contactinfo:
michelle.troubleyn@hotmail.
com of 0471 20 58 81 R12
Gezocht: oude polsuurwerken
of zakhorloges, mogen ook
defect zijn, geef goede prijs,
tel Peter 0496.43.30.07
R13
Te koop: dvd’s, cd’s, boxen
vanaf 1 euro/st, blu ray 1.5
euro/st, tel 0496.36.88.70 R15
Te koop wegens verhuis: TV
kast, copy antiek afm H1.7m
B1.2m D0.6m, prijs overeen te
komen tel 0498.123.283 R16

ONDERHOUD, SNOEIEN,
ook kleine tuinen
Tel. 03 321 86 38
0479 282 605
TE HUUR APPARTEMENT
1ste verd. groot terras
1 slpk - ‘s-Gravenwezel

0493 42 80 79

Academie zingt laatste
coronarestjes uit de longen en laat
nieuwkomers meedrijven op
Afrikaanse ritmes
Als apotheose van de onlangs gehouden infodag van de Academie Schoten
werden alle deelnemers door de onvermoeibare docente en coördinator
muzische vorming Miranda Pieters aangespoord om met z’n allen nog eens
flink de longen vol lucht te pompen
en luidkeels samen te zingen.
Voorkennis was niet vereist,
alleen veel ‘goesting’ en
dat was er aan te zien!
Pieters had na de zangstonden
nog
energie
over
om
geïnteresseerden warme te
maken voor dat instrumenten
waarvoor haar art ook ritmisch
klopt: de djembé (vaastrommel)
en doundoun (bastrommel). Ook
voor het in de vingers, lijf en
leden krijgen van Afrikaanse
ritmes kan je immers terecht in
de academie, veelzijdiger dan ooit.
.
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DENYS & CO
INKOOP OUD GOUD,
JUWELEN EN MUNTEN.

Te
huur:
Blankenberge,
appartement
met
zeezicht,
opgefrist, 2 slaapk., inger.
keuken, zuiders terras, douche en
bad, app. wc, wifi, digit. Tv, alle
comfort, info tenzon@telenet.
be of 03.666.35.80 na 20 uur
Te huur: vakantiewoning met
privé zwembad voor max 10
personen, de woning ligt in de Lot
(Frankrijk), op +/- 25km van de
stad Cahors, u vindt meer info op
www.letilleul.eu of u kan mailen
naar welkom@letilleul.eu
Z41
Te huur: Durbuy huis 8p, 4 slpk,
2 badk, tuin bbq, garage, rust,
stilte, www.fijnverlof.be
Z40
Verzamelaar
koopt
oude
munten en bankbiljetten tel
0475.34.21.18
(particulier)

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

HERSTELLINGEN
EN EIGEN ONTWERPEN.

De bal rolt weer in het park:
SK Schoten met frisse moed van
start in nieuw seizoen

UNIEKE GOUDEN
EN VINTAGE JUWELEN

BREDABAAN 246, BRASSCHAAT

03 430 20 83

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

In vierde provinciale stond onlangs de regionale derby SK Schoten-Ranst op het
programma. Na de goede competitiestart met een zege op Tubanatia Borgerhout,
leefde bij trainer Serge Van Neylen en zijn team de hoop op een verlengstuk in eigen
parkstadion. Helaas. Niels Mulders kon de score nog wel openen voor groengeel en na
de gelijkmaker zijn team zelfs opnieuw op voorsprong schieten, maar finaal bleken
de bezoekers uit Ranst toch te sterk. Met 3-5 werd het een waar doelpuntenfestival.
Binnenkort komen respectievelijk Oelegem (26/9), City Pirates B (10/10) en Wijnegem B
(26/10) naar het gemeentepark. Kom eens kijken want er is altijd spektakel.
Overigens zijn ook twee dames- en zes jeugdteams opnieuw met frisse moed en zonder
te veel coronabeperkingen aan het nieuwe seizoen gestart. Spelers en speelsters
zeker nog welkom. Meld je via KFC.schoten.sk@outlook.com of 0475 350 571.

Villerslei 14
2900 Schoten
T 03 653 11 33
www.meeusenvastgoed.be

KIJK OOK EENS OP WWW.MEEUSENVASTGOED.BE

Koningshof - Schoten

Op absolute toplocatie in hartje Koningshof, aan het idyllisch kerkje, bevindt
zich deze romantische parel van architect Maurice De Vocht dd. 1959.
Perceel van 2.456m2 en breedte van 45m.
De woning heeft een riante inkomhal met apart bureel en gastentoilet.
Woonkamer op authentieke parket met open haard, keuken met bijkeuken/wasplaats
en ruime berging/bureel. Tuin omgeven van groen met veel privacy, ruim terras met zwembad.
Op de verdieping: 4 ruime slaapkamers (waarvan hoofdslaapkamer met dressing), 2 badkamers.
Vaste trap naar 2de verdieping: 2 ruimtelijke slaapkamers onder nok van het dak, douchekamer.
EPC 354 kWh/m2 - UC2430060
Vg, Wp, Gmo, Gvkr, Gvv

€ 970.000

NOG BESCHIKBAAR
Gelijkvloers met tuin
1ste verdieping met terras
Penthouse met 2 terrassen
HEIKANTSTRAAT 118 - 122, SCHOTEN

Sen Vaart
15 LUXE AP PARTEMENTEN
R U IM E L EEF T ERRAS S EN OP D E V ERD I EP I NGEN

|

KEUZE UIT 1, 2 O F 3 SLPK
|

|

AFWERKING VRIJ TE KIE ZEN

TERRAS MET TUIN O P HE T GELIJKVLO E RS

|

VLAKBIJ C ENTRUM SC HOTE N

P RI JZEN VANAF € 290.000 (excl. kosten)

Info & verkoop
T 03 355 15 15 - E info@cogghe.be
www.cogghe.be

Internationale strijkers leveren
soundtrack voor Open Monumentendag in romantische pastorietuin
Ter gelegenheid van Open Monumentendag stelde de cultuurdienst van Schoten een
bekend, maar misschien wat miskend erfgoedpareltje open. In de romantische tuin
van de pastorie aan de Verbertstraat genoten een honderdtal deelnemers aan een
erfgoedwandeling achteraf van een akoestisch concert door drie topmusici.
De Letse violiste en rising star Elina Buksha, beloftevolle Kacper Nowak op cello
en Japanse altviolist Takumi Nozawa brachten het strijktrio in G van de jeugdige
Beethoven en de laat-Romantisch Serenade in C van de Hongaarse componist Ernö
Dohnányi.
De huidige pastorie van Sint-Cordula dateert trouwens uit 1806 werd in 1869
verbouwd en vergroot onder leiding
van provinciaal architect Eugeen Gife.
De tuin is nog grotendeels bewaard
gebleven zoals oorspronkelijk. Typerend
is de palmenhaag die een groot deel
van de rechterzijde in beslag neemt.
Van heinde en verre komen pastoors
er graag enkele takjes afknippen in de
paasperiode. Dat kan pastoor Flor Stes,
de laatste bewoner van het gebouw dat
eigendom is van de gemeente, niet meer.
Hij overleed op 21 mei 2020. Sindsdien
houden parochiemedewerkers er
zitdagen en permanentie.

Wij hebben sinds 2 jaar goede ervaring met het
VAN LOOCK MOTOREN
duaal leertraject.
SLUIZENSTRAAT 105

Daarom zijn wij op zoek naar een nieuwe enthousiaste
2900 SCHOTEN
kandidaat woonachtig in Schoten.
BELGIE
Concreet: 16-18 jaar met elektrische interesse.

Van Loock
Motoren
is een familie
dat roterende elektrische machine
Mocht
je interesse
hebben:bedrijf
www.vanloockmotoren.com
onder andere AC-motoren, DC-motoren, EEx-motoren, alternatoren en HS-mo
Contact:
bob.van.loock@vanloockmotoren.com
ATEX gecertificeerde
onderneming.
De oplossingen die wij aanbrengen besla
correctief, preventief, pre-dictief en pro-actief. Van Loock Motoren is een s
verder ontwikkelen naar motoren tot 40 ton. Om onze goed uitgeruste werkp
naar een (m/v)

SLUIZENSTRAAT 105
2900 SCHOTEN • BELGIE
Brigadier Conventionele afdeling
Je taken:
•

Leiding geven aan de afdeling
mechanica
mensen) EN
INKOOP
OUD(4 GOUD
o
o

•

JUWELEN:
&
In overleg met planner
en hoofd Denys
werkplaats

Ca

Bredabaan
246
Problemen oplossen en
oorzaken analyseren.

Brasschaat
03/430
Meewerkend : divers draai-,
frees- en laswerk.
o

20 83
www.denys-co.be
Het zelfstandig verbussen van lagerdeksels.

o

Aanmaak van hulpgereedschappen

o

Het machineren van assen, etc.

o

Het bewerken van collectoren (onderdeel van een gelijkstroo

o

Snoeien en vellen van bomen
met hoogtewerker
TIG lassen van collectoren.
+ stronken frezen

o

Het oplassen vanwww.bomen-patrickgeerts.be
assen. Het lassen van lagerdeksels (gewo

o

Ventilatoren aanpassen, motorvoeten herstellen, klemmenka

o

Balanceren van rotoren en andere producten.

0495 22 38 63

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

zetelopmakerij
gordijnen
projecten
PVC vloeren

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

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

Buitenfitness in gemeentepark
krijgt navolging
De gemeente Schoten investeerde 20.000 euro in een buitenfitness die een
vaste stek kreeg in het gemeentepark bij het C-terrein van SK Schoten.
Wellicht komen er ook op andere openbare plaatsen in Schoten nog zulke
toestellen om individueel te trainen met het oog op een betere conditie, meer
spierkracht en grotere lenigheid.
“Er was al een tijd vraag naar dit soort van buitensporttoestellen”, aldus
sportfunctionaris Johan Vijgen, die de fitness zelf uittestte met zijn team
van de sportdienst. “Door de beperkingen van de coronacrisis was dit een
van de weinige sportvormen die het
voorbije anderhalf jaar nog mogelijk
waren. Via enkele jongeren is de
vraag naar dit soort van polyvalente
buitensporttoestellen tot bij ons
gekomen.”
Het is de bedoeling dat de
buitenfitness ook op andere plekken
zal verschijnen. De sportdienst
maakt werk van een gemeentelijk
spel- en sportruimteplan. Op basis
hiervan zullen toekomstgericht
verdere sportieve investeringen
gebeuren. “Er wordt hier o.a. gekeken
naar nieuwe woonprojecten om een
sportieve invulling te voorzien”,
aldus Vijgen.

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
Vakantie
zomer/overwinteren
Murcia
(Los
Alcazares)
500m van zee vanaf 200
euro/wk of 500 euro/mnd
(el+wa+tv+int+zwembad+bed/
badlinnen all-in) verhuur kortlang tel 0479.45.49.42 of
roxane.peeters@telenet.be Z70

POOLSE MANNEN

doen renovatiewerken: bezetting,
Gyproc, betegelen, parket, schilderen,
afbraakwerk. Nederlandstalig.
Gratis prijsofferte. Referenties.

T. 0496 63 79 78 of 0496 08 41 68

Zo leerden de kinderen tijdens
opdrachten samenwerken en met
het oog op de verwachte laptops en
tablets ook alvast omgaan met een
QR-code. Daarmee konden ze foto’s
tevoorschijn toveren. Raden welke
juffen en meesters verstopt zaten
onder de maskers, was één van de
vele leuke uitdagingen. En met een
hotdog als smakelijke afsluiter kon
die eerste halve schoolweek echt
niet meer stuk in basisschool Heilige
Familie.

Heilige Familie start nieuwe
schooljaar in festivalsfeer
De 358 leerlingen van de vrije basisschool Heilige Familie in
Schoten zijn het nieuwe schooljaar gestart met Coole Kiva Rock,
een bijzonder festival om na de grote vakantie en de voorafgaande
coronaverwijdering de wat verslapte banden tussen de kinderen
onderling weer aan te halen.
Er werd uitbundig gesprongen, gedanst, gesport, gespeeld en veel gelachen
door de leerlingen, die al meteen in sportieve outfit naar school mochten. Het
was zo leuk alsof het leek dat de grote vakantie met drie dagen verlengd was.
Al had het leerkrachtenteam natuurlijk heel wat pedagogische laagjes in het
programma gesmokkeld.

Kort nieuws uit Schoten
AL DOENDE KENNISMAKEN MET AANBOD VEELZIJDIGE ACADEMIE SCHOTEN

Eind augustus kon je in het kader van de infodag van Academie Schoten
in De Kaekelaar terecht voor een mooie familievoorstelling en in de
namiddag waren tal van kijk- en doe activiteiten op onze Campus Beeld.
Voor de creatievelingen waren er verschillende workshops beeldatelier en
tekenkunst waar je zelf een leuke collage of kartondruk kon maken, of een
stilleven tekenen met potlood en houtskool. In de workshop digilab kon je zelf
een typografische poster ontwerpen.

dagen verdeeld worden, maar ook aan de vele affiches in de toiletten van
onder meer De Kaekelaar in Schoten. Daar hangt zo’n divers aanbod uit dat
de heren die er een kleine boodschap komen doen, moeten opletten dat ze
niet te veel afgeleid worden. Of ze zouden wel eens kunnen missen bij de
hoofdbezigheid op deze plek…

OPENBARE TOILETTEN BAROMETER VOOR HERNEMEND CULTUURLEVEN

Na de lange coronastilte, herneemt het leven opnieuw in de Vlaamse theaters
en cultuurcentra. Dat zie je aan de dikke programmabrochures die deze

Lp’s singles : ik koop collecties
Jazz, Soul, Pop, ets… cd’s dvd’s
boeken, strips, filmaffiches,
pick-up’s
aan
beste
prijs
tel
0475.376.496
Z136
Te
koop
gevraagd:
postzegelverzameling,
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
Uw hondje gehoorzaam in 1 of 2
lessen bij u thuis? Bel voor een
afspraak, 0495.20.76.50 Z149
Verzamelaar
koopt
oude
munten en bankbiljetten, tel
0475.34.21.18 (particulier) Z153

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

in New York, London, Cavan (Ierland),
Turku (Finland) en Goulaine (Frankrijk).

Rebelse Vera Cauwenberghs toont
‘prettig gestoorde’ schilderijen het
liefst in Schoten
Er zit zeker een groot kunstenaar verscholen in Vera Cauwenberghs, maar ook
een rebel. Ze gebruikt haar penseel graag bij het bekritiseren van de gevestigde
orde en gebruikt daarbij een breed pallet aan kleuren. Dat bleek onlangs weer
tijdens haar tentoonstelling ‘Prettig gestoord’ in het Kasteel Van Schoten.
Dat Vera Cauwenberghs nu al enkele jaren Schoten uitkiest om nieuw en
ouder werk te tonen, is best merkwaardig want ze woont in Wommersom, een
gehuchtje en deelgemeente van Linter in Vlaams-Brabant. “Omdat Schoten een
publiek heeft dat zich veel interesse toont, heb ik het Kasteel gekozen als vaste
tentoonstellingslocatie. De samenwerking met het cultuurcentrum verloopt
trouwens bijzonder vlot en aangenaam”, aldus Cauwenberghs, die al exposeerde

Voor haar onderwerpen baseert
Cauwenberghs zich op wat haar
opvalt en bijblijft: urbex, steampunk,
yarn bombing, ecologie,... “De
grote diversiteit aan onderwerpen
laat me toe om mijn grenzen te
blijven verleggen. Ik wens me niet
te verschuilen achter een pseudointellectuele uitleg. Schilderkunst is
beeldende kunst. Het beeld spreekt
voor zich. De toeschouwer kan het
werk zelf bekijken en erin vinden wat hem aanspreekt.”
En de ervaren kunstschilder verklaart de titel ‘Prettig gestoord’ tot slot als een
subtiele rebellie tegen de gevestigde orde.
www.veracauwenberghs.com

Weekend van de Klant
Een Kringwinkel klant is de beste klant van
‘t land! Kom langs op 1 of 2 oktober en
ontvang een bedankje.
De Kringwinkel Wijnegem
Merksemsebaan 130
2110 Wijnegem

De Kringwinkel Kapellen
Kapelsestraat 237
2950 Kapellen

De Kringwinkel Schoten
Venstraat 151 a
2900 Schoten

De Kringwinkel Brasschaat
Bredabaan 651
2930 Brasschaat

De Kringwinkel Merksem
Bredabaan 397
2170 Merksem

dekringwinkelantwerpen.be
@dekringwinkel.antwerpen
03 217 25 10

Ook ENAXI Jeugdtoneel herneemt
repetities voor ambitieuze musical
Laswerken op maat
Laswerken
op maat
Balustrades
- Trapleuningen
Tuinpoorten
- ...
Balustrades
- Trapleuningen
Tuinpoorten - …

Eigen projecten

Eigen-projecten
Kasten
Bijzettafels Vuurkorven
...
Kasten – Bijzettafels
– Vuurkorven
-…
ZC.weldingservice@gmail.com
ZC.weldingservice@gmail.com

Zelfwerkend patroon
Zelfwerkend patroon - Gratis prijsofferte
Gratis prijsofferte

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

Tel. 0495 52 95 27
Garagepoorten
domeinpoorten
zonwering rolluiken
automatisaties
alle herstellingen
en onderhoud

03/658 14 80

info@poortencentrale.be

Te huur: Middelkerke zeedijk,
app. 3 slpk, 7p., alle comfort,
wknd 190 euro, mw 190 euro,
week 310 euro, chalet nabij
Laroche, 6p., wkn 120 euro,
mx 120 euro, week 195 euro,
buiten
de
vakantieperiode,
www.eventussenuit.be,
email
adres: lucderaedt@telenet.be, tel
03.353.18.51 of 0477.72.36.30 Z41
Vakantie
zomer/overwinteren
Murcia
(Los
Alcazares)
500m van zee vanaf 200
euro/wk of 500 euro/mnd
(el+wa+tv+int+zwembad+bed/
badlinnen all-in) verhuur kortlang tel 0479.45.49.42 of
roxane.peeters@telenet.be Z70
Te koop gevraagd: spullen
van
zolder,
schilderijen,
curiosa,
brocante
enz..
tel
03.663.65.70
Z110
Ik zoek oude beelden in ivoor,
ook oude zakuurwerken, oude
liebigprenten, schouwgarnituur
tel
03.313.84.58
Z111
Fonoplaten: ik koop collecties,
lp’s, Rock, Pop, Jazz enz.., beste
prijs tel 0475.37.64.96
Z112

Onlangs riep Peter Colpaert voor het eerst sinds lange tijd opnieuw zijn jonge acteurs
en actrices van ENAXI jeugdtoneel samen voor een repetitie in de Bloemendaalschool
in Schoten. “Eindelijk”, zucht Colpaert.
“We zijn meteen aan de voorbereidingen begonnen voor de grote ENAXI-musical “Help!
We zijn het bruidspaar kwijt” die we na twee mislukte pogingen nu eindelijk wel willen
opvoeren half mei 2022. Hopelijk gooit corona deze keer geen roet op de bruidstaart.”
Eigenlijk is het te laat om nog mee in te stappen. Maar wie tussen 8 en 25 jaar jong is
en zin heeft om mee te spelen in een leuke musical, kan nog snel zijn/haar kans wagen
door een mailt te sturen naar info@enaxi.be. Er zijn nog rollen vrij en iedereen speelt
sowieso mee. Ervaring is niet nodig, enkel enthousiasme.

VVA drukt nu ook stempel
op ‘t Gasthuis
Zopas was Veronique Van Asch te gast in gemeenschapscentrum ’t Gasthuis. Na een
tiental jaar als keramiste-beeldhouwster actief te zijn geweest, heeft de vrouw uit
Ranst zich nu toegespitst om juwelen en keramiek. Ze heeft in haar woonplaats een
eigen galerie, maar houdt ervan om nu en dan ook in andere gemeenten te exposeren,
zoals onlangs in Wijnegem.
“Mijn werken zijn stuk voor stuk unieke, zelfontworpen kunstvoorwerpen, waarin ik
vooral een manier vind om mijn diepste gevoelens tot uitdrukking te brengen met zeer
veel gevoel en passie. Mijn oeuvre is erg veelzijdig en gaat van geboetseerde beelden
tot het maken van juwelen en decoraties, die al dan niet geglazuurd worden. Mijn
eigen, meestal ludieke en zeer herkenbare stijl loopt als een rode draad doorheen mijn
collectie. Elk ontwerp krijgt de stempel ‘VVA’.”
www.veroniquevanasch.be

Op 10 oktober bestaat onze club
JUDOCLUB
KODOKAN SCHOTEN
50 jaar
Dit zal gevierd worden met een open training
gegeven door MATTHIAS CASSE wereldkampioen
U81 kg en 3de plaats op de Olympische Spelen van
Tokio.
Iedereen is uitgenodigd om te komen kijken naar
deze training die plaatsvind in de gemeentelijke
sporthal “Vordensteyn”
Vordensteinstraat 76-78, 2900 Schoten en dit op 10
oktober van 14u30 tot 16u00.
ALLEN DAAR NAAR TOE !!!!!

Daar is de nieuwe Hoogmolenbrug
Eind augustus werden de grote stalen boog en andere grote onderdelen van de
nieuwe Hoogmolenbrug als losse stukken via het Albertkanaal naar Schoten
gevaren. Op het droge zullen ze de komende maanden gemonteerd worden tot
het nieuw kunstwerk, zo’n 250 meter voorbij de bestaande Hoogmolenbrug.
De boogbrug werd de voorbije maanden gemaakt in een groot
atelier van Aelterman bij Gent. De Metropoolstraat en het jaagpad
langs het Albertkanaal waren afgesloten voor alle verkeer. Het
uitzonderlijk transport via het kanaal kreeg immers een vervolg op de
Metropoolstraat, waarlangs het montageterrein van de brug is aangelegd.
Na de assemblage en het bouwen van de nieuwe landhoofden wordt de
nieuwe brug medio januari 2022 naar haar definitieve locatie gevaren. Ook
dan moeten de Metropoolstraat
en
jaagpad
rechteroever
gekruist worden tijdens deze
operatie
en
zullen
beide
opnieuw worden onderbroken.
De nieuwe brug zal pas in de zomer
van 2022 klaar zijn en in gebruik
genomen worden. De bestaande
Hoogmolenbrug wordt ook daarna
pas afgebroken. De nieuwe brug
wordt 9,10 meter hoog en 63
meter breed. Ter vergelijking:
de huidige Hoogmolenbrug is 7
meter hoog en 50 meter breed.

Tuinaanleg
Ronny Kanora

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

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

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

Tel. 0477 30 64 23

Ronny.kanora@telenet.be

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

Last Minute naschoolse opvang,
babysit, ziek kind of nachtopvang?
Ik ben een alleenstaande
moeder met 3 tieners waarvan
2 het huis uitgaan. Ik heb nog
een paar plaatsjes vrij. Ik heb
tonnen ervaring en ik wil u graag
ondersteunen waar mogelijk.
Prijs : 10 euro per uur. Gratis
kennismakingsgesprek.
0488
610 598 Patricia Van Nunen R14

uw bril met glazen aan een vaste prijs
uw bril met glazen aan een vaste prijs

wat als de zOn schijnt ?

Te koop: dvd’s, cd’s, boxen
vanaf 1 euro/st, blu ray 1.5
euro/st, tel 0496.36.88.70 R15
Te koop wegens verhuis: TV
kast, copy antiek afm H1.7m
B1.2m D0.6m, prijs overeen te
komen tel 0498.123.283 R16
Zangria (laagdrempelig koor voor
mensen die graag zingen) zoekt
Sopranen,
andere
stemmen
zijn ook welkom, info Lut
Desaever tel 0474.410.846 R17
Zaaien van nieuwe gazons
en
herstellen
van
oude
gazons,
gratis
offerte
tel
0487.715.534 (particulier) R24
Goedkoop verwijderen en
voeren
van
coniferen
hagen,
gratis
offerte
0487.715.534 (particulier)

afen
tel
R23

metenkelvoudige
enkelvoudige glazen
Brilbril
met
glazen
bril met enkelvoudige glazen
110 of
150
€€€110
of€€€
150
110 of
150
metmultifocale
multifocale glazen
Brilbril
met
glazen
bril
met multifocale
glazen
zonnebrillen
€ 290, € 380 of € 460
€ 290,
€€380
of € 460
€ 290,
380
€ 70
- € of
90€ 460
superontspiegeld
zonnebrillen
op sterkte
superontspiegeld
kraswerend
€ 150
kraswerend

Ontstoppingsdienst
E.C.
Alle ontstoppingen
camera inspectie
24/7 bereikbaar
0468 21 28 68

Samana bakt opnieuw
pannenkoeken tegen vereenzaming
Samana heeft in het Duivenlokaal aan de Rozenhoek te Schilde haar
eerste activiteit georganiseerd na een lange Corona-pauze van bijna
twee jaar. Meteen werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om
afscheid te nemen en dank te zeggen aan voorzitter Irène De Loght.
Samana zet zich in voor chronisch zieken en tachtigplussers om vereenzaming te
voorkomen. Er hadden zich liefst 63 Schildenaren ingeschreven voor een lekker
pannenkoekenfeest. Veertien vrijwilligers waren de hele namiddag in de weer
om alles in goede banen te leiden. “In totaal werden bijna 300 pannenkoeken
gebakken”, weet vrijwilliger Marleen Struyf. “Het deed deugd om zien dat de
pannenkoeken gesmaakt werden, maar vooral ook dat de mensen genoten van
een gezellige namiddag en na vele lange maanden opnieuw ‘uit kun kot’ kwamen.
Met dit pannenkoekenfeest geeft Samana Schilde het startschot voor een
nieuw werkjaar. En er staat nog veel op het programma: een filmnamiddag,
een interessante voordracht en nog enkele ontmoetingsmomenten. Samana

antistof
antistof

ook op afspraak

turnhoutsebaan 278 schilde
open op do-vr-za
turnhoutsebaan
278 schilde
www.opticbox.be

10u-18u
www.opticbox.be

turnhoutsebaan 278 schilde
0475 78 15 14

www.opticbox.be

Schilde hoopt dat de leden op deze manier de dagelijkse zorgen even vergeten
want velen van hen zijn vaak aan huis gekluisterd door ziekte of ouderdom.
Er werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om voorzitster Irène De Loght in de
bloemetjes te zetten. Na 29 jaar neemt ze afscheid als voorzitster van Samana
Schilde. Ze was vooral actief in de vakantiewerking van Samana, maar ook de
lokale afdeling kon steeds op haar onbaatzuchtige inzet als vrijwilliger rekenen.

Opruiming
van
inboedels
met gratis taxatie van uw
waardevolle spullen met extra
service, van kelder tot zolder
en van garage tot tuinhuis tel
0474.32.52.13 (particulier) Z192
Gezocht: Nanny voor 5 mnd
oud meisje (’s-Gravenwezel)
parttime,
maandag-vrijdag
8-14u of 14-19u, langetermijn
ervaring met referentie en eigen
transport attractive condities
, voor verdere inlichtingen
tel
0480.64.93.00
Z193
Te huur, Schoten:
Victor
Adriaenssensstraat 30 (bij Park)
appartement op de 1° verdieping
met: inkomhall, living, ingerichte
keuken, badkamer met ligbad,
douchesproeier, lavabo en toilet,
aansluiting voor wasmachine
en droogkast, 2 slaapkamers,
klein
terrasje,
kelder
+
autostaanplaats in de garage, CV
individueel op gas, Beschikbaar
1 december 2021, Huurprijs 650
euro Tel. 03/383 37 53 Z194

Brecht – Dansschool Dancarta
met nieuw logo en slogan
Met ‘Dancarta danst naar meer’ en een nieuw strak logo is dansschool
Dancarta klaar om te groeien, en daarbij nog meer jongens te verwelkomen.
Dit jaar start overigens een nieuwe ‘boys only’-groep voor jongens uit de
lagere school.
“We willen dat iedereen zich thuis voelt bij Dancarta, jong en oud, meisjes en
jongens. Ons originele logo met roze sierlijke letters weerspiegelde dat niet
meer en was dus dringend aan vernieuwing toe”, vertellen Maya Quirijnen en
Sarah Van de Velde. Vandaag telt Dancarta vijfhonderd leden. “Voor corona
waren dat er 650. We zijn zeer
snel gegroeid de afgelopen tien
jaar en het leek allemaal evident.
Door corona zijn we gaan beseffen
dat het niet allemaal vanzelf
kan blijven gaan en dat er meer
structuur nodig is om te kunnen
groeien.”Maya Quirijnen en Sarah
Van de Velde hebben zich daarom
meer teruggeplooid op de dagelijkse
leiding van de dansschool. “We
geven zelf geen dansles meer, maar
kunnen bogen op een fantastisch
team van lesgevers. We leiden er
steeds op om flexibel aan vragen van
leden te kunnen voldoen.” Een van
de vragen was een aparte dansles
voor jongens. “Steeds meer jongens
zijn geïnteresseerd in dans. In de
tweede kleuterklas zijn er overigens

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

Carolien Snoeys,
8C8 VASTGOED BVBA

Te huur: garage , RWV Havrelaan
(Graaf Jozef de Pretstraat) Schoten
thv Bakkerij Paeshuys, 75 euro/
mnd tel 03.658.46.39
Z196

ALLE SCHILDERSWERKEN
binnen en buiten door Poolse mannen

T. 0496 63 79 78 of
0496 08 41 68

acht gestart. In de kleutergroepen dansen ze zonder probleem met de meisjes
samen, maar vanaf ze in de lagere school komen willen ze dat niet meer.

Te huur: garage , RWV
Havrelaan (Graaf Jozef de
Pretstraat)
Schoten
thv
Bakkerij Paeshuys, 75 euro/
mnd tel 03.658.46.39
Z196
Rommelmarkt: ik zoek gratis
spullen voor rommelmarkt,
ik kom alles gratis halen,
tel
0485.300.437
Z195
Goedkoop
leegruimen
van
uw
tuin,
planten,
hagen
enz,
gratis
offerte
tel
0487.715.534 (particulier) R25
Te koop: witte eetkamer, ronde +
ovale tafel, dressoir 1m90, 2 jaar
oud, moet weg wegens verhuis,
p.o.t.k. tel 03.295.70.07 E48

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

Volg ons
op Facebook

Beukenlei 19-23, 2960 St-Job Brecht - 03/636 42 94
danny@renaultsintjob.be - www.renaultdebeuckelaer.be
Alle werkdagen geopend van 7u30 tot 19u / Zaterdagvoormiddag van 8u tot 13u
Goedkoop verwijderen van coniferen
Verwijderen van hagen, tuinplanten, laurier, beuk
Leegruimen van tuinen
Containers voor groen afval,
stronken, coniferen, enz ...
Vrijmaken bouwpercelen
Afbreken van garage,
tuinhuis, vrijstaande woning

GRATIS OFFERTE

0487 715 534

RESTAURATIE VAN
ANTIEKE MEUBELEN
Paul Goyvaerts
0496 43 68 54
TE KOOP GEVRAAGD
AUTO’S en CAMIONETTEN
ook accident of defect

Gsm 0475 32 44 00
aankoopvanvoertuigen@skynet.be

Te huur: garagebox Laaglandlei
152 te Schoten, Hp 75 euro/
mnd, tel 0475.53.53.02 Z203
Kapster zoekt
kapsalon of bij u
ervaring, knippen
tel 0483.08.45.14

werk: voor
thuis, 6 jaar
bv 20 euro,
Roos Z204

Te koop: verzameling bierviltjes,
tooglapjes 200st, 3 spiegels,
tel
03.646.36.64
R23
Gezocht personen voor gratis
fotoshoot op locatie : Heb je een
leuke uitstraling, ben je tussen
de 18 en 40 jaar, modebewust en
kan je je enkele uren vrij maken
? Ervaring is niet noodzakelijk.
Ben gevorderde hobbyfotograaf
uit Schoten, digitale foto’s
worden gratis aangeleverd.
Enkel
ernstige
kandidaten
aub. Tel 0484/304 350 R24

Schilde Schittert maar
Lodewijk De Vochtplein nog niet
Met een grote communicatiecampagne vraagt de gemeente ideeën om het
Lodewijk De Vochtplein beter uit de verf te doen komen. Van het vijf jaar geleden
voorgestelde en omstreden masterplan, lijkt geen spoor meer. Het N-VA-Open
Vld-schepencollege vertrekt van een wit blad, maar heeft geen geld om snel tot
de actie over te gaan.
Met grote borden op het plein zelf, hele bladzijden in het gemeentelijk infoblad,
een oproep in deze Bode en zelfs een videofilmpje met luchtbeelden probeert de
gemeente haar inwoners en dan vooral die van ’s-Gravenwezel te prikkelen om
hun mening te zeggen over hun dorpsplein. Want, zo schrijft Dirk Bauwens (N-VA),
burgemeester en bewoner van de deelgemeente, zelf: het Lodewijk De Vochtplein
is nu niet aantrekkelijk.
“Dit kan nochtans een fantastische ontmoetingsplaats zijn voor jong en oud. Met
de nabijheid van de gemeentelijke lagere school, de weerkerende evenementen,
wekelijkse markt, het jeugdhonk en een sportveld zijn er nochtans heel wat

troeven aanwezig. Die willen we nu beter uitspelen en we geloven dat onze
inwoners daarvoor ideeën kunnen aanreiken”, doet Bauwens en oproep naar
voorstellen in verband met parkeren, inrichting, verkeer, …. Mogelijk kan zelfs de
nu verstopte pastorij met tuin aan de overzijde bij het plein betrokken worden bij de
transformatie.

Folklore ensemble Gelmel
danst weer
Ten tijde van Covid 19 is het folkloredansen niet eenvoudig. Afstand moet bewaard
worden, handen mogen niet gegeven worden en mondmaskers zorgen ervoor dat
het fysiek een heel stuk zwaarder wordt. Nu is het eindelijk zo ver en mogen de
dansers van Folklore ensemble Gelmel weer zonder restricties hun dansschoenen
uit de kast halen.
Het afgelopen werkjaar was, op zijn minst gezegd, een uitdaging voor de dansleiding,
dansers en muzikanten van Folklore ensemble Gelmel. Toch haalden zowel dansleiding,
als het bestuur en de leden alles uit de kast om ook van dat jaar het beste te maken.
Er werden video’s opgenomen door de dansleiding, zodat pasjes thuis onderhouden
konden worden. Dansen werden uit elkaar getrokken, zodat de delen op afstand toch
onderhouden bleven en er werden nieuwe dansen bedacht, waarbij de afstand steeds
bewaard kon blijven. Dansers droegen ten allen tijde een mondmasker en tussenin
werden handen vele malen ontsmet. Iedereen haalde alles uit de kast om het geliefde
folkloredansen levend te houden. Omdat ook de jaarlijkse quiz, winterbar en het

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

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

L

oefenweekend niet konden plaatsvinden, werd er een spaghettislag georganiseerd
waarbij de pasta coronaveilig aan huis werd geleverd.
Doordat het dansen een tijd op een laag pitje stond, haakten jammer genoeg enkele
dansers af. Er is dus plek genoeg voor nieuwe leden. Wie enkele coronakilo’s wil
verliezen en houdt van folklore, dans en muziek is daarom van harte welkom om eens
te komen proberen op maandagavond van 20u tot 22u in de zaal van Chiro Don Bosco,
Hendrik Consciencestraat 2B, 2900 Schoten.
Nu de maatregelen wegvallen, staan dansleiding, dansers en muzikanten alvast te
popelen om weer aan het nieuwe werkjaar te starten.
Meer info via evelien.slootmans@hotmail.com.
.

Argenta Spaarbank nv, kredietinstelling naar Belgisch recht , Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen - BTW BE 0404 453 574, RPR Antwerpen,
afdeling Antwerpen - 03 285 51 11, info@argenta.be, argenta.be

De beste woonlening
vind je aan de toog

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

ROYMANS JANSSEN

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

GARY PAULUSSEN
Marynissen Theo Cvba KOEN VAN DER STEEN
Rodeborgstraat 61 - Schoten
- 03
Villerslei
84 658 08 47
FSMA-nr:60474-ON: 0475771538

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

2900 SCHOTEN
tel 03 658 42 85
SYMENS &C°
MERVO
theo.marynissen@argenta.be
Molenstraat 30 - Brecht - 03 313 61 61
Brugstraat 39 - Sint-Job-in-’t-Goor - 03 636 25 53
ON 0435 696 482 RPR ANTWERPEN FSMA-nr:26832-ON: 0436267002
FSMA-nr:65541-ON: 0875665817

Zo simpel kan het zijn.
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De Toverfluit steekt de straat over
De kruisbestuiving tussen de hippe zomerbar Jones en de vooral door senioren
bezochte baandancing De Toverfluit in Schilde leverde mooie taferelen op. Er mocht
ook ‘op verplaatsing’ nog niet gedanst worden, maar de habitués haalden zichtbaar
hun hartje op tijdens optredens van Bobby Prins en andere koningen en koninginnen
van de schlager.
Eddy Van den Reeck kan terug lachen. Na de maandenlange sluiting van De Toverfluit,
in Zoersel bij de grens met Schilde, is er terug licht aan het eind van de coronatunnel.
“We zijn al een poosje terug open in het weekend en proberen de sfeer erin te brengen
met telkens een ander orkest. Probleem blijft echter dat onze vaste klanten nog altijd
niet mogen dansen. Ze zijn zo hevig, dat ik tafels en stoelen maar op de dansvloer
geplaatst heb zodat het fysiek onmogelijk is om over de tegels te schuiven of te
swingen. Het is echt aftellen tot het moment dat dansen wel weer toegelaten is.”
Voor De Toverfluit is dat dus 1 oktober. “Onbegrijpelijk”, zucht Eddy en ook zijn jongere
‘buurman’ Cedric Dupon, manager van ’s Graevenhof en Jones, food- en zomerbar,
begrijpt het niet. Die is heel tevreden dat hij zelf opnieuw trouwpartijen met gevulde
dansvloer mag organiseren vanaf 1 september. “Terwijl de gemiddelde leeftijd en
bijgevolg het percentage gevaccineerde deelnemers bij Eddy natuurlijk veel hoger zal
liggen. Hij zou een uitzondering moeten krijgen”, vindt Dupon, die al de hele zomer met
succes een knappe zomerbar uitbaat op een onherkenbaar als oase ingericht stuk van
parking van het feestzalencomplex langs de Turnhoutsebaan.

Te
koop:
natuureiken
eetkamer, tafel + 6 stoelen,
salon en bijzettafel, p.o.t.k.
tel
0477.500.549
R34
Nieuwe
Andumedic3Home
massagematras van Duitse Dr.
Stutz met 20 therapiekeuzes.
Wetenschappelijk
aanbevolen.
Verkoop
wegens
dubbele
rugoperatie. Nieuw 3900 nu 1900 .
2 jr garantie Tel.0499705464 R31
Gezocht : Poets- en strijkhulp,
4 tot 6u per week in
Schilde. Bij interesse contact
opnemen via 0477/97.52.59.
V. Van Genechten
R32
Gezocht : Vriendelijke dame
(Oppas) om 1 tot 2 keer per week
onze 3 jarige zoon op te halen op
school in Schilde, eten te geven,
in bad te steken, mee te spelen
ea. Eigen wagen noodzakelijk.
Bij
voorkeur
beschikbaar
vanaf 15:30 tot 18.30uur. Bij
interesse, PM via 0477/97.52.59.
V. Van Genechten
R33

OOP

TE K

Charmante eengezinswoning te
St.- Antonius Zoersel
Gelegen in het centrum op 5 min wandelen
van winkels, openb. verv., scholen. Op 10
min rijden van E313, E19 en E34 totale opp
785m2, zuid west orientatie, bewoonbaar
opp 128m2, 2 slpk mog. 3 slpk, grote
leefkeuken open veranda, met zijingang,
woonuitbreidingsmogelijkheden
deels
gerenoveerd , nog verder af te werken
Info 0474 76 21 03 - 0472 94 01 na 18u

Vraagprijs: 319.000 euro

Ouders gooien wafels in de strijd
voor behoud Hertebos
Hertebos, het piepkleine kleuterschooltje aan de Hindelaan in ‘s-Gravenwezel, gaat
eind juni 2022 onherroepelijk dicht. Toch als filiaal van de Heilig Hart van Mariaschool. De ouders, die net als de overblijvende veertig kindjes erg gehecht zijn aan
Hertebos, geven de strijd nog niet op. De gemeente overweegt een overname, maar
zal pas in januari een beslissing nemen.

oktober

2

Enkele mama’s van de zowat veertig kleutertjes die woensdag, verspreid over nog
slechts twee menggroepen, aan het nieuwe schooljaar zijn begonnen, hadden tegen
de middag postgevat tegenover de schoolpoort. Ze bakten er heerlijke en niet
toevallig hartvormig wafels om mee te geven aan alle kindjes, hun ouders en de twee
resterende juffen Elke en Vicky.
Het ging om een delegatie van comité Hartebos dat met deze zachte zoete actie nog
eens wilde benadrukken hoe zeer de ouders en hun kindjes gehecht zijn aan het met
sluiting bedreigde schooltje. “In de hoop dat het schoolbestuur haar met een jaar
uitgestelde beslissing alsnog wil herzien”, aldus woordvoerder Sara Jochems, mama
van kleuter Lena.
“Een sympathieke actie en we vinden het knap dat de ouders zo sterk begaan zijn
met Hertebos”, zegt Werner Cornelis van schoolbestuur KOBA Voorkempen. “Maar we
kunnen jammer genoeg niet anders dan dit wijkschooltje na afloop van dit schooljaar
te sluiten. Een inspectie bevestigde dat de gebouwen heel wat tekortkomingen
vertonen. Renovatie zou ons honderdduizenden euro kosten. Dat is zeker met dit lage
aantal kleuters niet verantwoord.”
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Uw hengelsport
speciaalzaak
voor regio Antwerpen!
Officiële verdeler van Rozemeijer.
Een uitgebreid assortiment:
Cresta • Preston Innovations • CBB
Keitech • Korda • Tronixpro
Strikepro • Champion food
Sonubaits • Shimano • Spro
Bass Assassin • Vercelli

“Maar we hopen ze volgend schooljaar allemaal terug te zien in onze hoofdschool,
slechts twee kilometer verderop in het dorpscentrum van ’s-Gravenwezel”, steekt
Cornelis de hand uit naar comité Hartebos. “Daar staat een gloednieuwe en voldoende
ruime kleuterschool op hen te wachten met een gemotiveerd team dat werkt volgens
hetzelfde pedagogisch project als in Hertebos. Ouders en kinderen zullen er met open
armen ontvangen worden.”
Die bal lijkt in het kamp te liggen van de gemeente. “We overwegen inderdaad om
Hertebos te integreren in onze gemeentelijke lagere school De Wingerd in het
dorpscentrum van ‘s-Gravenwezel”, zegt schepen van Onderwijs Kathleen Krekels (NVA). “Of dat wel haalbaar en überhaupt een goed idee is en hoe die samenwerking
best zou verlopen, laten we bestuderen door experten van Mondea. Jammer genoeg
kunnen die pas half oktober starten. Maar we hopen toch eind januari op basis van hun
bevindingen een beslissing te kunnen nemen.”

Antwerpsesteenweg 111
2950 Kapellen, België
Tel. +32 3 344 2044
WWW.DEGOUDENHENGEL.BE

Meer info op

ADv_DegoudenHengel_92x85mm.indd 1

Te koop: 4 koffers met verdeling
40x33x6cm, 9 euro/per stuks,
3 bloemen tafels 36x28x28 5
euro tel 0478.46.56.45 E44
Te

huur:

studio

ingang

zeedijk, zonkant 500
euro
euro Asis tel 0488.39.55.02 E47
10/09/2021 15:56
Oosten
Mariakerke,
gn
Te koop: 2 elektrische fietsen
dieren lift 0485.521.561
E45
met middenmotor Bosch In
Prachtig,
grote
handtas,
Line, inl 0476.49.39.36 Z196
volledig nieuw , zw. croco
Fonoplaten: ik koop lp’s & maxi
tel
03.383.14.83
E46
singles, disco, soul, rock, jazz,
Te koop: goede staat, Jaguar, X
70-80-90, betaal beste prijs, tel
type, 2008, 240.000km, 3400
0475.76.81.88 (particulier) Z197

Garage gezocht: voor een camper
in de omgeving van Schoten,
afmeting 7.4 x 2.4 x 3.1m (l,b,h)
Didier: 0473.43.99.95
Z198
Ik zoek werk: schoonmaken
en
koken,
bejaardenzorg,
babysitten, ik heb ervaring,
tel 0465.20.29.68 Ela
Z199

Sapsappel en Beweging.net
persen Schotens fruit
Vierduizend kilo appelen en peren werden zopas op initiatief van
Beweging.net en de mobiele fruitpers Sapsappel van Erika Schellens
en Jan Van den bosch verwerkt tot 2600 liter vers geperst appelsap.
Een huzarenstukje dat vijftig Schotense gezinnen in staat stelt om
te genieten van een lekker, gezond en goedkoop product van eigen
bodem.
De sapdag begon met twee valse noten. Er was geen water en elektriciteit maar
dit werd na een uurtje vakkundig verholpen door de vakmannen van de dienst der
werken.
Met een uur vertraging kon het persen uiteindelijk dan toch beginnen en werd in
geen tijd de opgelopen achterstand op een vakkundige wijze weggewerkt.
In de namiddag bleef het eventjes stil en was er zelfs nog tijd voor wat plukwerk
maar met de komst van Scouts Den 62 en het persen van de kleine hoeveelheden en
werd het nog flink druk.
Gelukkig mocht Beweging.net Schoten en Sapsappel rekenen op de hulp van Leon
De Wit, Lus Campers, Marc Jacobs en Rudi Limbourg die na vijf jaar de persmachine
door en door kennen en zo mee het verwerkingsproces in goede banen leiden. Ook
de gemoedelijkheid die er heerste, de vele bezoekers en een stralende zon, maakten
van de komst van de Sapsappel een topdag.
Wie deze unieke kans gemist heeft, kan maandag 4 oktober weer terecht op de
gemeenteboerderij waar de Sapmobiel van de Nationale Boomgaardenstichting
haar opwachting zal maken. Inschrijven met een minimum van 70 kilo is en kan via
info@boomgaardenstichting.be of bel naar 012.39.11.88. Past deze datum niet, kijk
dan zeker ook nog even op sapsappel.be en kijk waar en wanneer de ploeg van Jan
en Erika Vandenbosch in de buurt is.

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

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

GRATIS
MOTOR

GRATIS
MOTOR

Bel of mail voor een GRATIS prijsofferte

03/651 33 40

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

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

antieke klok, prijs overeen te
komen tel 03.636.22.92 R27
info.dekeyser@gmail.com
Bel of mail voor een GRATIS prijsofferte
Bredabaan 410, Brasschaat
echt
Open van ma t/m vrij vanTe
9 totkoop:
12u endonkerbruin
van 13 tot 17u
Te koop: 2 pony koetsen, een
lederen
salon,
3-zit,
Zaterdag
van 10
tot 15uond
recreatiekoets voor 6 personen,
uitschuifb, 2 pers. bed, nooit
geremd,
op
luchtbanden
gebruikt + 1 bijpas conf. zetel,
tel
0476.23.72.24
R25
kleerkast 2m50 met spiegel, zeer
weinig gebruikt tel 03.636.16.53
Heer 74j, zelfstandige 1.77m goed
of
0474.12.13.39
R28
voorkomen, wenst ontmoeting
dame voor terras, babbel, etentje,
Grote garageverkoop op zondag
goed restaurant, vrijblijvend
3 oktober vanaf 9 tot 17u o.a.
sms
0465.09.77.69
R26
brocant, antiek, retro, tapijten,
oud speelgoed, Wijngaardstraat
Te koop: damesfiets Gazelle,
12,
Wijnegem
R29

03/651 33 40

ALGEMENE
DAKWERKEN

PEETERS MARC

BVBA

- VERNIEUWEN VAN ROOFING, PANNEN EN LEIENDAKEN

- BEKLEDEN VAN DAKGOTEN MET PVC

- BEKLEDEN VAN GEVELS MET ETERNITE LEIEN EN SIDINGS

- PLAATSEN VAN VELUX EN LICHTKOEPELS

- PLAATSEN VAN DAK-EN GEVELISOLATIE

- ONTMOSSEN VAN DAKEN

ZELFWERKEND GEREGISTREERD AANNEMER 021501
39 JAAR
ERVARING

VELE REFERENTIES VAN TEVREDEN KLANTEN

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

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

Met De Bode naar het circus?

Circus Barones brengt je een volledig nieuw gevarieerd top-programma met
acrobaten uit Hongarije, Moldavië, Oostenrijk en Ecuador.
Uiteraard zijn ook de dieren terug van de partij met o.a. de kamelen Balthasar,
Caspar en Melchior, de acrobatische geitenfamilie en niet te vergeten onze
nieuwe en jongste artiesten Baby en Sheila, twee olijke hondjes die niet
kunnen wachten om je hun kunstjes te tonen. Voor de nodige spanning zorgt
zeker Leo Navez, uit Ecuador, die het circus als het ware ‘op zijn kop zet’ door
ondersteboven een wandeling door de nok van het circus te maken, en dit
zonder enige veiligheidsvoorzieningen. Voor de vrolijke leidraad doorheen het
programma zorgt ons clownsduo Patat en Patatina. Zoals we gewoon zijn van
Circus Barones wordt het hele programma ondersteund met een prachtige
choreografie, belichting en muzikale omlijsting die het programma in een
sprookjesachtige sfeer brengen. Een programma dat ongetwijfeld zowel jong
als oud zal bekoren.
De nodige investeringen en voorzieningen werden getroffen om nog steeds
onder coronaveilige omstandigheden van het programma te genieten. Alle
medewerkers van het circus staan dan ook ter beschikking bij aanvang van het
programma de nodige toelichtingen te verschaffen. Verdere informatie kun je
ook vinden op de Facebookpagina ‘Circus Barones’ of op de website. Ook voor
de verkoop van tickets aan de kassa en ook online aankoop van tickets kun je
terecht op www.circusbarones.com.

Waar : Havenplein (Villerslei) in Schoten
Voorstellingen: Van woensdag 6 oktober t/m zondag 10 oktober
Woensdag 6 oktober om 15u
Vrijdag 8 oktober om 18u
Zaterdag 9 oktober om 15u en om 18u
Zondag 10 oktober om 11u en om 15u

Gemeente Schoten helpt
schoolroutes veiliger maken…
via een omweg
De gemeente Schoten doet een oproep aan de duizenden leerlingen en hun ouders die
elke dag met de fiets of te voet naar school trekken om onveilige plekken of situaties
te melden. Gek genoeg moet dat wel via de omweg gebeuren van het digitaal platform
Rout2School. Andere kritiek is dat de gemeente de knelpunten al lang zelf kent, of zou
moeten kennen.
Schoten telt 22 scholen en de routes daar naartoe zijn niet altijd ideaal. Dat beseft de
gemeente en vandaar deze oproep om moeilijk of onveilige knooppunten te melden.
De oproep leidt tot gemengde reacties. Sommige ouders juichen het voornemen toe.
Anderen vinden het bizar dat het lokaal bestuur in haar eigen gemeente nu nog niet
zou weten waar zich de knelpunten bevinden. Men vraagt om ze aan te pakken.
“Natuurlijk kennen we de voornaamste grote gebreken ook wel en die proberen we
structureel aan te pakken”, zegt schepen van Mobiliteit Wouter Rombouts (N-VA). “Dit
project gaat uit van de jeugddienst en is eerder bedoeld om kleine mankementen op
te sporen zoals overhangende hagen of fout geparkeerde wagens.”
Opvallend is dat een mailtje naar de gemeentediensten niet volstaat om die kleine
storende elementen te melden. Je moet eerst een account aanmaken op een platform
van een externe partner: Route2school. Die garandeert dan wel een veiligheidsanalyse
en het opstellen van de ideale schoolroute, maar het lijkt toch een omweg of onnodige
drempel.
Nogal wat Schotenaren geloven ook niet in de goede bedoelingen. “Een paar jaar terug
hebben we ook deelgenomen aan de enquête van het Octopusplan verkeersveiligheid,
maar daar hebben we later nooit nog iets van vernomen, noch acties op het terrein
van gezien”, aldus ouder Heidi Van Gro.
Dat laatste wordt door schepen Rombouts tegengesproken. “Nog dit jaar organiseren
we inspraak rond een drastisch plan om de schoolomgevingen van Sint-Ludgardis en
Campus Kajee veiliger te maken. We maken wel degelijk werk van veiliger schoolroutes.”

Wil je kans maken op een gratis duoticket op zaterdag 9 oktober om 18 u?
Mail dan je postadres door op wedstrijd@bodevanschoten.be met ‘circus’
als onderwerp. De winnaars krijgen hun ticket per post toegestuurd, extra
tickets kunnen aangekocht worden aan de kassa.

vitrinekast
(eiken)
tel
0486.470.149

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

HONDENVERZORGING

BOBBYLAND

Jachtwachtersdreef 312
2900 SCHOTEN

TEL.: 03 663 35 76

GEHAALD EN GEBRACHT

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.

78-jarige man wil vriendin, tussen
60-80 jaar, hobby’s wandelen,
reizen, kaarten en dansen
tel na 18u 03.651.72.81 R35
Opvouwbare fietsendrager vr 2
elektrische bikes, nieuw! 400
euro, tel 0491.92.72.97
R36
Te koop: babybed met matras
(nieuw), 3 hoogtes, L 1m25 B0.67
H0.55 tel 0485.33.07.02 R37
Te koop: lage dressoirkast,

Schoten,
R38

Te koop: koersfiets Colnago
Master Ultegra group, maat 54,
750 euro tel 0477.06.94.95 R39
Te
koop:
puzzels,
stuks,
5000
stuks,
stuks tel 03.383.17.31

3000
7500
R40

Te koop: degelijke oudere
Duitse vleugelpiano, van prof.
op rust, tel 0495.24.60.87 R41
Prachtig,
grote
handtas,
volledig nieuw , zw. croco
tel
03.383.14.83
E46

Eerste Politie Schoten Classic

Turnhoutsebaan 392 - 2970 Schilde

Handelslei
76
Zoersel
T 03 309 00 00
- 392
F•032980
30
63
Turnhoutsebaan
-309
2970
Schilde
03 309
- F-•info@immovdl.be
03
30 63
T.Twww.immovdl.be
03
30900
000000
F. 309
03 309
30 63
Ruime parking voor het
kantoor
www.immovdl.be
- info@immovdl.be

Een door hun gemotoriseerde collega’s begeleid peloton van
zo’n honderdtwintig politiemannen en -vrouwen uit heel het land
doorkruiste zopas tegen een fiks tempo de Noorderkempen. “Met deze
eerste Politie Schoten Classic wilden we demonstreren hoe belangrijk
samen sporten is voor ons werk”, aldus een tevreden organisator
Jack Vissers, tevens korpschef van Schoten.
Een maand geleden is het intussen dat minister van Binnenlandse Zaken
Annelies Verlinden (CD&V) haar richtlijn rondstuurde waardoor politiekorpsen in
hun reglement kunnen opnemen dat medewerkers één uurtje sport per week
kunnen opgeven als arbeidstijd. Een gezonde geest in een gezond lichaam, weet
je wel. Wie geen blauw uniform draagt, fronste de wenkbrauwen, maar in de
politiebureaus werd de omzendbrief positief onthaald.
“Ik ben gelukkig dat heel wat korpsen hiervan werk maken en dat de politie
van mijn eigen gemeente Schoten nu zelfs een heuse rondrit organiseert voor
politiemensen, past mooi in dat plaatje”, aldus de minister, die de eerste Politie
Schoten Classic samen met plaatselijk burgemeester Maarten De Veuster (N-VA)
op gang kwam vlaggen.
“Ik wilde aanvankelijk zelf meerijden, maar de fractiedagen van CD&V, maken
dat ik snel naar Gent moet vertrekken. Ik was eerlijk gezegd ook wel een
beetje bang dat ik niet zou kunnen volgen”, bekende Verlinden. “30 km per uur
gemiddeld is wel wat. Ik denk dat ik maar 25 km per uur haal met mijn conditie
van dit moment. Ik hou het de laatste tijd wegens tijdsgebrek trouwens vooral
bij lopen. Je kan me wel eens spotten in het Warandepark. Maar volgend jaar
fiets ik hier mee, beloofd.”

info@immovdl.be
Ruime parking voor het kantoor
www.immovdl.be
Eddy & Frederik
Van den Langenbergh.
gratis
EddyVrijblijvend
& Frederik Van
denschatting
Langenbergh.
Vrijblijvend gratis schatting
TE KOOP -

SINT-ANTONIUS

SINT-ANTONIUS

SINT-ANTONIUS
TE KOOP - SINT-ANTONIUS

OCHT
VERK

NIEUWBOUWAPPARTEMENTEN
Handelslei
74-76
- 5 3 ruime energiezuinige luxueus afgewerkte
appartementen
met 2 slaapkamers
- Zeer centrale ligging
- Parkeergarage in de kelder
OCHT
- Lift tot in de kelder
VERK
Energiezuinige laagbouwwoning 145m2 op een rustig - Zuiderterrassen
Zeer rustig gelegen woning 195m2 in een doodlopende
straat
Bloemenwijk
op eenvia
mooiAchterstraat
zuid georiënteerd
gelegen perceel van 526m2. De woning bestaat uit 3 - Veilige
in- inendeuitgang
garage
voorgevel
2
2
2
2
perceel van
. Ze bevat 3 slaapkamers, 2 badkamers
slaapkamers van 15m , 9m en 9m , badkamer met douche, - Vrije keuze
van633m
afwerking
2
en
heeft
een
lage
EPC
score
(270kWh/m
) en conforme
grote
zolderberging
en
een
volledig
geïnstalleerde
keuken.
voorgevel
- Ventilatie
type D
elektriciteit.
- Standaard vloerverwarming

D 339.000

D 525.000

TE KOOP SCHILDE
SINT-ANTONIUS
TE KOOP

Luxe appartement (bj 2016) 117m² in het centrum van
Sint-Antonius. Het bevat 2 ruime slaapkamers, badkamer
met ligbad en inloopdouche en zuid georiënteerd terras.
2 ondergrondse staanplaatsen + berging verplicht aan te
kopen (€25.000).

De woning 93m2 is zeer rustig gelegen, maar toch dichtbij het
centrum van Schilde op een prachtig perceel van 1800m2. Er is de
mogelijkheid om de woning af te breken en een nieuwe woning te
bouwen onder de 6% BTW. Dit volgens het BPA Putse Heide.

D 350.000

D 319.000

Jack Vissers kon voor de praktische organisatie rekenen op zijn twee
‘kopmannen’ van het vorig jaar gelanceerde fietsteam. Sven Driesen, die vorig
weekend nog een Iron Man triatlon afwerkte in Zwitserland, en Nico Van De
Wygaert, die jaarlijks 17.000 km bij elkaar fietst, zijn in vorm. Maar in de grote
groep die zich ’s morgens aanbod aan het Gasketelplein om de 95 km naar
Hoogstraten en terug aan te vatten, zaten ook heel wat minder getrainde
politieambtenaren. Ze genoten zichtbaar om in heerlijke weersomstandigheden
gedurende enkele uren de koningen van de weg te zijn. Het verkeer aan elk
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Woensdag 20 oktober
20.00 uur
WERF 44 (grote zaal)

Monique Van Noten blaast jury
Belgium’s Got Talent weg

Lezing door Johan Op de Beeck

Monique Van Noten heeft indruk gemaakt op de jury van Belgium’s Got Talent
op VTM. De monden van Bart Peeters, Ann Lemmens, Ruth Beeckmans en Davy
Parmentier vielen open van verbazing toen de knotsgekke Schotense nicht van
modeontwerper Dries Van Noten zich aan de piano zette en haar keel openzette.
“Wat zit er in dat grondwater in Schoten”, verwees Parmentier naar haar
woonplaats, waar Van Noten al langer een fenomeen is.

Schoolstraat 44, 2970 Schilde

“De bedreigde vrijheid.
Uw vrijheid van meningsuiting in gevaar?”
De vrijheid van meningsuiting is dé basisgarantie voor het
samenleven. Sinds de Verlichting leeft dit in verstandhouding
met die andere grondwettelijke vrijheid, de godsdienstvrijheid.
Een verstandhouding die we lijken kwijt te raken. Een
samenleving bestaat alleen als bevolkingsgroepen
dezelfde basiswaarden delen, ondanks uiteenlopende
geloofsovertuigingen en levensbeschouwingen. Velen zijn
al te zeer overtuigd van hun gelijk en begrijpen nauwelijks
nog de betekenis van vrije meningsuiting, godsdienstvrijheid
en scheiding van kerk en staat. Meesterverteller en gewezen
nieuwsanker Johan Op de Beeck (gekend van bestsellers
over Napoleon, de Zonnekoning en recent over Leopold
II) schetst het ontstaan en de geschiedenis van de vrije
meningsuiting en stelt een aantal confronterende maar
onontkoombare actuele vragen.

De jury van de tweede auditieshow was er dan ook snel uit. De vier leden toverden
allemaal een ja tevoorschijn. Van hen mag Monique Van Noten dus terugkeren
naar één van de studioshows die vanaf 22 oktober volgen op VTM na afloop van de
laatste auditie. Maar of dat zo zal zijn, is niet zeker. De atypische operazangeres
kreeg immers geen golden buzzer van de jury, noch van tv-kijkend Vlaanderen.
Alleen die geeft garantie op doorstoten.
Moniques hoop is nu gericht op een deliberatie door de jury. Die komt kort voor
de start van de studioshows nog eens samen om alsnog enkele kandidaten op te
vissen. Afgaand op het laaiend enthousiaste onthaal dat Monique kreeg tijdens en
na haar auditie, lijkt dat zeker niet onmogelijk.

Tickets: 5 euro. Reservaties via www.werf44.be/programma
tel. 03.380.16.83
Org.: Werf 44 in samenwerking met Humanistisch Verbond
Schoten en Schijnvallei

www.hvv-schoten.be

Goedkoop afbreken van uw
afsluiting,
betonplaten
en
afvoeren, gratis offerte tel
0487.715.534 (particulier) R27

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

BESTE PRIJS, SNELLE AFHANDELING!
& 0487/286 430

Goedkoop vellen van bomen
en afvoeren, gratis offerte tel
0487.715.534 (particulier) R22
Volledige
renovaties
app.,
huizen,
badk,
dakgoten,
gevel, kleine en grote jobs tel
0484.063.094 (particulier) Z186
Monique van Noten verzorgt de
muzikale omlijsting voor kerkelijke
vieringen, tel 0495.427.828 Z187
Schilder zoekt werk: perfect
afgewerkt, spreek Ned. jaren
ervaring
tel
0487.740.335
(particulier)
Z188

Dame
geeft
computer-,
smartphone-,
tabletles
aan
huis, mail, foto’s, IT’s me,
covidsafe, PLF, SpTH, apps
installeren, iphone, etc… tel
0479.87.24.10 (particulier) Z189
Gezocht
werk:
betegelen,
vloeren, muurtegels, badkamer,
bezetten,
schilderen,
houten
tegels
parket,
tel
0485.55.91.14 (particulier) Z190
Schilderwerken
gyproc,
laminaat,
alle
soorten
bezetten, schilderklaar maken,
gratis
prijsofferte,
tel
0467.327.615 (particulier) Z191

KORT NIEUWS UIT DE REGIO

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

AANLEG NATO-PIJPLEIDING ZORGT VOOR VERKEERSHINDER

Oorzaak is de aanleg van een pijplijn voor de NATO om chemicaliën naar de haven
te vervoeren. De voorbereidende werken daarvoor zijn al een poos aan de gang op
het jaagpad. Sinds vorige vrijdag moet ook de Wijnegembaan in Schoten ingenomen
worden.
Die wordt afgesloten waardoor het verkeer moet omrijden via de Sluizenstraat en
Verbertstraat, Hendrik Consciencestraat, Venstraat en de brug van de Villerslei. Die
belooft dus erg druk te worden. Fietsers blijven het jaagpad aan de overkant van de
vaart volgen, zoals al opgegeven sinds eind juli.
De hinder duurt tot en met vrijdag 24 september.

Voor alle dak- en renovatiewerken
Roofing, pannen leien of singels
Uitvoeren van dakisolatie
Herstellen en/of bekleden van
dakgoten en gevels & zoveel meer.
Al 30 jaar ervaring, geven prima services
en goede kwaliteit

INSTRUMENTEN PALMEN GEMEENSCHAPSCENTRUM IN

De Academie Wijnegem / Schilde / Zoersel hield op zaterdagvoormiddag 2 oktober een
opendeurdag in Werf 44 in Schilde. Geïnteresseerden konden er kennismaken met het
aanbod en ontdekken welke opleiding of welk muziekinstrument het best bij hen past.
Snel zijn was de boodschap, want voor verschillende opleidingen waren er nog maar
een paar plaatsen vrij.

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

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

Gezocht
werk:
betegelen,
vloeren, muurtegels, badkamer,
bezetten,
schilderen,
houten tegels parket, tel
0485.55.91.14 (particulier) Z190

HEEMKRING MAAKT VAN OPEN MONUMENTENDAG MEERDAAGSE KROEGENTOCHT
In Schilde stond Open Monumentendag dit jaar in het teken van wat mensen vanwege
corona lang hebben moeten missen: het café. In en rond het heemhuis van Scilla
maakten ze er zelfs een heus caféweekend van, met eten, drinken en oude caféspelen in
een aangepast
decor. Mensen
konden
er
onder meer
kegelen,
kaarten en
de voorlopers
van
de
flipperkasten
bewonderen.
Vanuit
het
heemhuis
vertrok ook
een wandeling,
of ‘kroegentocht’ zo u wil, langs cafés van vroeger en nu, die bezoekers op zichzelf of
met een gids konden volgen.

Schilderwerken
gyproc,
laminaat,
alle
soorten
bezetten, schilderklaar maken,
gratis
prijsofferte,
tel
0467.327.615 (particulier) Z191
Goedkoop
afbreken
van
uw
tuinhuis,
garage
en
afvoeren , gratis offerte tel
0487.715.534 (particulier) R26

PARKET RENOVATIE
OPSCHUREN, BEHANDELEN
EN HERSTELLEN

GRATIS EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE
JAN VERCAMMEN

0476 37 37 09

KORT NIEUWS UIT SINT-JOB

NUYENS - DOM
SCHOTEN

LUSTIG TRAPPEN OP ELFDE MTB-AVONDTOCHT KRISTUS KONING

De Lustige KKI-trappers kregen op vrijdagavond 10 september weer heel wat
sportief volk op de been. Dan vond
al voor de elfde keer de avondlijke
mountainbiketocht plaats met
vertrek aan campus Kristus Koning.
Vanuit de Bethaniëlei startte een
kidstour van 20 kilometer. Daarnaast
waren er nog twee omlopen van
28 en 40 kilometer. Onderweg
was voor bevoorrading gezorgd
en in bike café Hap en Trap kon je
bekomen van de inspanning. De
trappers hadden ook een bewaakte
fietsenstalling ingericht, een
coronaveilig buitenterras en er was
ook mogelijkheid om de fietsen af te
spuiten na de tocht. De opbrengst
van deze sportieve hoogdag gaat
naar de werking de school voor
buitengewoon onderwijs.

HONDERDEN KINDEREN VAN SOCIALE WONINGMAATSCHAPPIJ H.E. GENIETEN VAN
KNOTSGEK THEATER

Sociale woningmaatschappij Helpt Elkander uit Sint-Job stuurde theatergroep
Compagnie Folletta op pad langs woonprojecten in Brasschaat, Brecht en Wuustwezel.
Die verwende de kinderen van de huurders met knotsgekke animatie.

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

SNELLE
SERVICE

RAMEN EN DEUREN
• PVC en aluminium

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

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

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

T. 0474 71 53 97

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

Te koop: Blankenberge ruim app.
, 2 slpk - Graaf Jansdijk n° 33 (4e
verd.), prachtig inger. (incl. meub
en app.), vrgpr. euro 249.000 Elke zat. gratis en vrijbl. te bez.
tss 10-14h. tel. 0495533100 R18
Te huur: app. met 2 slpk,
op de eerste verdieping, te
Churchilllaan 273 Schoten, vrij
1/1/2021, prijs 625 euro/mnd,
voor inl tel 0476.89.98.83 R21
Goedkoop
verwijderen
en
afvoeren van coniferen en
hagen,
gratis
offerte
tel
0487.715.534 (particulier) R23
Gevel
en
dakwerken
aan
beste
prijzen,
tel
0487.87.07.42 (particulier) R19
Gyprocwerken,
laminaat
en
schilderwerken
tel
0487.87.07.42 (particulier) R20

T +32 3 353 33 30

- ERVAREN
SCHILDERS
- ERVAREN SCHILDERS
-

chapeau schilders
www.chapeauschilders.be

Goedkoop vellen van bomen
en afvoeren, gratis offerte tel
0487.715.534 (particulier) R22
Volledige
renovaties
app.,
huizen,
badk,
dakgoten,
gevel, kleine en grote jobs tel
0484.063.094 (particulier) Z186

Notarissen Luc DE FERM en
Annekatrien VAN OOSTVELDT
Ringlaan 15
2170 Antwerpen - Merksem
Tel. 03 645 40 44
www.notarismerksem.be

UIT DE HAND TE KOOP
SCHOTEN: Kruiningenstraat 12 : Gunstig gelegen - te renoveren
gelijkvloers appartement met inkom, woonkamer, 2 slaapkamers,
wc, berging, badkamer, keuken, veranda, tuin, garage en
gemeenschappelijke kelder. Bezichtiging enkel na afspraak : bij
voorkeur op donderdag : 18u - 20u en zaterdag : 10u - 12u.

Zie onze beschikbare woningen op :
http://www.notarisdeferm.be

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

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

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

Kunstenmarkt zorgt voor
Montmartresfeer rond
Sint-Cordulakerk
Luc Verhulst, Simone Dörflinger en Cultuurschepen Charlotte Klima (N-VA)
zagen veel kunstenaars én bezoekers op de eerste KUS-kunstenmarkt op het
plein voor de Braembibliotheek.
De interesse van lokale ambachtslieden en kunstenaars was zo groot dat naast
het plein ook een groot deel van de tuin van de nabije Sint-Cordulakerk werd
ingepalmd. “We konden zo 33 kraampjes zetten en op één namiddag zijn daar
achthonderd bezoekers gepasseerd. Sommigen daarvan genoten ook van de
optredens op ons free podium en van de gezelligheid”, aldus Luc Verhulst, die
voor de gelegenheid een opvallend pak had aangetrokken.
Meteen is de basis gelegd voor wat de opvolging moet worden van de Week
van de Amateurkunsten. Op 24 oktober broeden de drijvende krachten achter
de werkgroep Kunst Uit Schoten (KUS) op nieuwe initiatieven tijdens een open
ontmoetingsdag in het Kasteel van Schoten.
Kunstenaars kunnen zich melden via vilt-art@enomis.be vincent.jespers@schoten.be

GEVRAAGD
WIJNEN - CHAMPAGNE
en PORTOS
Aankoop volledige wijnkelders
en kelderresten

Tel. 03 295 60 60 (tijdens kantooruren)

Klok
stuk?

Alle merken GRATIS
afgehaald en teruggebracht

03 652 17 77

le schilderijen om studenten te leren restaureren, contacteer 0495.50.19.60
R1
Te koop: garage Kattenhoflaan
14 St. Job, tel 03.646.28.63
of
0477.194.189
Z162

Leren Frans spreken en verstaan
met een leuke babbel? 15 euro/u
in Zoersel tel 03.383.54.51 R2

Te koop: winterbanden, Uniroyal
op alu velg 205/60-R16, 400 euro
perf staat tel 0476.411.334 Z166

Te koop: kleuren TV Philips,
in zeer goede staat, br 90cm
beeld 94cm weg wegens dubbel gebr, tel 03.383.42.27 R3

Tuin in Schilde zoekt man/vrouw
voor wekelijks onderhoud op
vrijdag, tel 0477.66.23.70 Z167
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) Z184
Te huur: Brecht centr. glvs
app., 1 slpk, vrij 1 sept, gn
huisd., 620 euro, bel na
17u tel 0479.85.63.11
Z185
Gezocht: beschadigde en vui-

Dringend gezocht voor ouder
echtpaar in app. , iemand om
te schilderen, poets- en strijken,
om de twee weken, 4 uur tel
03.383.36.47 of 0478.58.91.34 R4
Gepens privé- of directie chauffeur zoekt werk, niet full time gsm
0497.66.08.23 (particulier) R5
Man zoekt werk: tuinwerk, kleine reparaties aan je huis, niet
duur, Ned talig, 57j., omgeving Schoten, bel of sms me tel
0476.71.21.49 (particulier) R9

Sint-Job – Inclusieve scouts
Akabe Rafiki beleeft succesvolle
en stralende startdag
De allereerste Dag van Akabe Rafiki, de inclusieve scoutsgroep, is een onverwacht
groot succes geworden. “Het lijkt wel of heel Sint-Job hier is langs geweest. Dat doet
deugd”, klinkt het bij de leiding.
De scoutsgroep Akabe Rafiki wat staat voor Anders Kan Best, verwelkomt zowel
kinderen met als zonder beperking. Drie jaar geleden is de jeugdbeweging gestart en
telt vandaag al ruim 55 leden. Voor de allereerste keer startten ze het scoutsjaar met
een dag vol animatie. Opzet is om de kas te spijzen. “We hebben extra middelen nodig
voor onze leden die meer begeleiding nodig hebben voor het zomerkamp, om materiaal
aan te kopen, leuke uitstappen te organiseren en zo meer”, legt groepsleidster Sandie
Van Vaerenewijck uit. “Aan deze activiteit hebben onze leden zelf ook iets aan en
dat vonden we wel belangrijk. Sommige leden hebben vandaag ook geholpen met de
bediening. Het was heel leuk om hen terug te zien en de ouders eens op een andere
manier te ontmoeten en beter te leren kennen”, vult leidster Lotte Jordens aan.
De allereerste dag was een groot succes. “Onverwacht eigenlijk, we moesten tot
tweemaal toe tafels bijzetten om iedereen te kunnen ontvangen. Heel wat SintJobbenaren die niet meteen een link met onze vereniging hebben, zijn komen steunen.
Ook voor de wandel- en fietstochten die we hadden uitgestippeld, kregen we gulle
vrije bijdragen”, reageert de groepsleidster erg dankbaar. Van Vaerenewijck had ook
goed nieuws, want intussen mogen ze vier extra leiders en leidsters verwelkomen. “Zo
kunnen we de wachtlijst van 23 kinderen al inkorten. We kunnen nu zeven nieuwe leden
verwelkomen. Vandaag kregen we wel nieuwe inschrijvingen binnen, dus extra leiding
blijft welkom.” Dankzij dit succes lijkt ook een nieuwe traditie ontstaan. “We moeten
nog evalueren, maar het is zeker voor herhaling vatbaar.”

ONTDEK DE SUV
DIE BIJ U PAST!

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

Fonoplaten: ik koop lp’s & maxi
singles, disco, soul, rock, jazz,
70-80-90, betaal beste prijs, tel
0475.76.81.88 (particulier) Z197
Garage gezocht: voor een camper
in de omgeving van Schoten,
afmeting 7.4 x 2.4 x 3.1m (l,b,h)
Didier: 0473.43.99.95
Z198

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

Ik zoek werk: schoonmaken
en
koken,
bejaardenzorg,
Adriaenssensstraat 30 (bij Park)
AntwAutom_BvS_85x92m.indd
babysitten, ik heb ervaring,
appartement op de1 1° verdieping
tel 0465.20.29.68 Ela
Z199
met: inkomhall, living, ingerichte
keuken, badkamer met ligbad,
Gratis
opruimen
van
douchesproeier, lavabo en toilet,
inboedels
bel
vrijblijvend
aansluiting voor wasmachine
0478.53.67.19 (particulier) Z200
en droogkast, 2 slaapkamers,
klein
terrasje,
kelder
+
Te huur Schoten:
Victor
autostaanplaats in de garage, CV

individueel op gas, Beschikbaar
26/04/2021
1 december 2021, Huurprijs
650 13:20
euro Tel. 03/383 37 53 Z201
Fonoplaten: ik koop lp’s & maxi
singles, disco, soul, rock, jazz,
70-80-90, betaal beste prijs, tel
0475.76.81.88 (particulier) Z202

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

ZIN IN EEN
HEERLIJKE
MASSAGE
BEL MIJ VOOR
MEER INFO

0474 565 237

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

PRIVATE-GIRLS

ANTWERPSE STADSLEGENDEN
Je wordt in de sfeer gebracht van heksen, dwaallichtjes en spoken. In
lugubere en plezante verhalen ga je tot honderden jaren terug in de tijd. Met
Kludde, Brabo, Lange Wapper, Nello en Patrasche wandel je over de Antwerpse
stadskaart. We verdwalen in bijgeloof, mystiek en ‘straffen toebak’ vertelsels
in de Kleine Zaal in WERF44, Schoolstraat 44 in Schilde en dit op 23 september
van 14:30 tot 16:30u. Meer info op www.ummagumma.be.
VERENIGINGENDAG
Tijdens de verenigingendag doen tal van verenigingen uit Schilde hun werking
uit de doeken. Je kan er genieten van workshops, concerten, demonstraties
en animatie. Brasserie W44 zorgt voor een foodtruck. Voor jong en oud! Op
25 september 2021 van 14:00 tot 18:00u. Gemeenschapscentrum WERF 44,
Schoolstraat 44 in Schilde. Meer info op www.schilde.be.
PAUL MICHIELS & BAND
Paul Michiels behoeft geen uitleg. Dit icoon uit onze Vlaamse popgeschiedenis
is immers al decennialang bezig en werd al verschillende keren opgenomen
in de Radio 2 Eregalerij. Op 25 september van 20:00 tot 21:30 komt hij naar
Gemeenschapscentrum WERF 44, Schoolstraat 44 in Schilde. Meer info op
www.werf44.be.
PADDENSTOELENWANDELING IN HET DRYHOEKSBOS
Het vertrekpunt van deze rondleiding ligt aan de Schans van Schilde, langsheen
de Antitankgracht. Je gaat op zoek naar paddenstoelen en probeert ze op
naam te brengen. Het Dryhoeksbos is hiervoor een prima locatie. Afspraak
op 3 oktober om 14 u aan kleine Schans, Schanslaan in Schilde. Meer info op
0496 84 84 53.

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

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

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 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

nieuwbouw - renovatie - herstelling
Plaatsen van rookmelders
Domotica !

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

TE HUUR

MARIABURG-EKEREN, NIJVERHEIDSLEI 12

Recent 2 slpk app.: hal, toilet, woonkamer met
ingerichte kkn (Miele toestellen), badk met douche,
bad en toilet, bergpl., terras voor- en achter. Lift.
Incl. autostaanpl., kelder, gem. fiets- en afvalberging
890 euro/maand + 45 euro gem. kosten
Meer info 0473 45 77 37

Sint-Job – Jeugd laat alle remmen
los op bevrijdingsfeesten
De Sint-Jobse jeugd genoot met volle teugen van de eerste ‘coronavrije’ feesten,
zonder beperkingen. Zowel de Breakout Party als The Roaring 21 waren uitverkocht.
“Een zalig weekend, goede sfeer en geen incidenten”, blikt Roeland Ruelens tevreden
terug.
“Van bij het begin tot het einde zat de sfeer goed. Ook de dj’s vonden het een
fantastisch publiek. Voor sommige jongeren was dit ook het eerst feestje door
corona. Ze zitten net in de juiste leeftijdscategorie voor zo’n tentfuif, maar moesten
er anderhalf jaar op wachten.” “Op The Roaring 21 stond er gewoon geen grens op hoe
hard mensen konden dansen”, lacht Ruelens. “Niemand deed moeilijk, iedereen kwam
puur voor het plezier, alles kon en tot 3u werd gewoon alles gegeven. Alles is ook vlot
verlopen, er waren geen incidenten.”
Een minpuntje waren de herbruikbare bekers. “Uiteraard is het heel positief dat je
hiermee veel minder afval hebt, maar het weegt toch financieel zwaar druk en
het zorgt voor extra werk. Hier moet toch voor een kant-en-klare oplossing voor
organisatoren worden gezorgd. Vroeger kreeg je glazen van de brouwer, misschien
kan dit ook met herbruikbare bekers”, pleit de organisator. Zowel bij de organisatie als
bij de feestgangers smaakten de bevrijdingsfeesten naar meer. “Of het een blijver is,
moeten we nog bekijken. De goesting is er alleszins.”

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

WANDELZOEKTOCHT
2 MAART 2014

TOT 30 SEPT
31STE TRAPPISTENTOCHT

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

HERFSTWANDELING
Trage herfstwandeling –
CULTUUR

TOT 26 DECEMBER
zoektocht, Wijnegem, www.voorkempen.be, 03.685.34.21 toerisme@

voorkempen.be

2 MAART 2014
ZOEKTOCHT

31STE TRAPPISTENTOCHT
1-31 OKTOBER

Afstanden
6, 10 ,12,De18,
20, 24,
30, 40km,
Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11
100
jaar gezinsbond,
Schorre
doorheen
Wijnegem

2 MAART 2014
31STE TRAPPISTENTOCHT
CULTUUR
Afstanden
6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11
2 MAART 2014
TENTOONSTELLING

31STE
TRAPPISTENTOCHT
4 t/m
26 SEPTEMBER

2 MAART 2014
FOTOTENTOONSTELLING

31STE TRAPPISTENTOCHT
TOT 20 OKTOBER

Tom
Liekens,6,schilderijen,
houtsneden
en collages,
cultuur@zoersel.be,
De Bijl,0477
Dorp27
1, 93
Zoersel
Afstanden
10 ,12, 18, 20,
24, 30, 40km,
Sint-Antonius
Zoersel www.nvz.
11
tel 03.298.07.15

AfstandenClauwers,
6, 10 ,12,“Frozen
18, 20,lands
24, 30,
Zoersel
www.nvz.44,0477
27 93www.
11
Christian
& 40km,
infiniteSint-Antonius
Sea”, Werf 44,
Schoolstraat
Schilde,
clauwers.com

2 MAART 2014
31STE TRAPPISTENTOCHT
FILM
23 SEPTEMBER
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz.
0477 27 93 20U
11
“Fishermans’s Friends, De Bijl, Dorp 1, Zoersel, debijl@zoersel.be of 03.298.07.15

2 MAART 2014
BEURS
25 31STE
EN 26 TRAPPISTENTOCHT
SEPTEMBER 10-18U
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11
45ste beurs voor mineralen, edelstenen, fossielen en schelpen, Antwerp Expo, Van Rijswijcklaan
191,
Antwerpen,
2 MAART
2014www.minerant.org, tel 03.440.89.87
31STE TRAPPISTENTOCHT

Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz.260477
27 93 11
VERENIGINGENDAG
SEPTEMBER
Werf 44, Schilde, www.schilde.be

Te koop: daim jas met mouwen
afgebiesd
met
vos,
nieuwpr 4.500 euro nu 200
euro tel 03.658.95.03
R6
Te koop: serre, bestaande uit
uitneembare bogen B7.2mx
H2.7m xL6.8m + gratis lege
wijnflessen tel 03.636.18.61 R7

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

Dame zou graag kennismaken met
een vriend, 75-76jaar, voor een
vriendschap tel 0479.600.313 R10

Europa na corona door Rob Heirbaut, GC Brecht, Mudaeusstraat 9, Brecht, brecht@neosclub.be

2 MAART 2014
CONCERT

31STE TRAPPISTENTOCHT
26 SEPTEMBER

MUZIEK
2 MAART 2014

29 SEPTEMBER
31STE TRAPPISTENTOCHT

DWALEN
2 MAARTMET
2014VERHALEN

29 SEPTEMBER
31STETOT
TRAPPISTENTOCHT

Afstanden
10 ,12,
20, 24,
30,cultuurcentrum,
40km, Sint-Antonius
www.nvz. 0477 27 93 11
Magiq,
door6,Esmé
Bos18,
en Bart
Voet,
familie Zoersel
muziektheater
De
Frivole Framboos,
Troppo
Cultuurcentrum
Afstanden
6, 10 ,12, Met
18, 20,
24, Maturo,
30, 40km,
Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11

Gratis,
wijnegem.bibliotheek.be
Afstanden
6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11
KLIMAATFESTIVAL
2 OKTOBER 13U30-17U
2 MAART
2014 in zaal Bloemendaal, Schoten, Velt Schoten,
31STE
TRAPPISTENTOCHT
Circulair
Klimaatfestival
03.658.66.44,
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11
simjos@skynet.be

2 MAART 2014 WIJNEGEM
GARAGEVERKOOP

31STE TRAPPISTENTOCHT
3 OKTOBER 7-17U
liebertevelien@gmail.com
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11
FAMILIEQUIZ
2 MAART 2014

3 OKTOBER 14U
31STE TRAPPISTENTOCHT
Zaal
Ons Middelheem,
Bredabaan
425,40km,
Brasschaat,
VTBkultuur
Brasschaat,
www.vtbkultuur.be/
Afstanden
6, 10 ,12, 18,
20, 24, 30,
Sint-Antonius
Zoersel
www.nvz.
0477 27 93 11
brasschaat, tel 0484.92.01.05

Te koop: 2 golftassen met clubs
en standaarden, 2 Burberry regenmantels dames mt 42, hr
mt 54, tel 0473.12.40.95 R8
Man zoekt werk: tuinwerk, kleine reparaties aan je huis, niet
duur, Ned talig, 57j., omgeving Schoten, bel of sms me tel
0476.71.21.49 (particulier) R9

2 MAART 2014
31STE TRAPPISTENTOCHT
LEZING
27 SEPTEMBER
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz.
0477 27 20-22U
93 11

2 MAART 2014
BOEKEN

31STE9 TRAPPISTENTOCHT
OKTOBER 15-17U30
Afstanden
6, 10
18, 20,
24, 30,
40km,enSint-Antonius
www.nvz. Kasteel
0477 27Schoten,
93 11
Vers
geperst,
het,12,
nieuwe
aanbod
boeken
cultuur van Zoersel
het Davidsfonds,
davidsfonds.schoten@gmail.com
Voor het behalen van
rijbewijs B
Zandhoven en omstreken

RIJSCHOLING.BE
Veilig leren autorijden

THEATER
7,8,9,15,16 OKTOBER 20U EN 17 OKTOBER 15U
GEZOCHT
Nen dood, nen trouw en een begrafenis, Fakkeltheater, Reyndersstraat 7 Antwerpen, www.
theaterzeemanshuis.be

2 MAART 2014
SPULLENBEURS

31STE
TRAPPISTENTOCHT
17 OKTOBER
10-13U30

Afstanden 6,Bloemendaal,
10 ,12, 18, 20,
24, 30, 40km,
Sint-Antonius
0477 27
93 11
Basisschool
babyspullen,
speelgoed,
fietsen Zoersel
en kledijwww.nvz.
tot 12 jaar,
ouderraad
Bloemendaal, https://sites.google.com/view/kinderspullenbeurs/

UW
UWACTIVITEITEN
ACTIVITEITENHIER?
HIER?MAIL
MAILHET
HETDOOR
DOOROPOPINFO@BODEVANSCHOTEN.BE
INFO@BODEVANSCHOTEN.BE

WERFT AAN

METSERS en METSERDIENDER
Functie:

Wij zoeken twee ervaren metsers en een metserdiender
voor onze nieuwbouwprojecten in België en Nederland.
Idealiter komt u uit regio Rijkevorsel/Hoogstraten/Merksplas/
Malle & Brecht/Wuustwezel.

Aanbod:

U werkt in vast dienstverband in een mooi
villabouwbedrijf aan zowel hedendaagse als klassiekere
nieuwbouwwoningen. Elk project wordt door eigen vaklui
gerealiseerd en is ontworpen op maat van de bouwheer,
waardoor in elk project een nieuwe uitdaging schuilt.
•
•
•
•
•
•

Een goed salaris in overeenstemming met uw ervaring
Afwisselend werk
Aandacht voor veiligheid en welzijn
Vast team van collega’s
Rijvergoeding
Degelijke werkkleding

Solliciteren: Interesse? Contacteer Patrick Michiels: gsm 0478 62 96 83
(ook ’s avonds bereikbaar) of mail uw cv door naar
jobs@vlassakverhulst.com.
Wij kijken uit naar uw sollicitatie!

wet tel 0472.36.71.77

Bijles
wiskunde,
Fysica,
alle niveaus, jaren ervaring,
aan huis, in sept. 1/2 prijs
tel
0474.97.64.66
Z36
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/

Z138

Renoveren
van
verlichting:
opnieuw
bekabelen
van
luchters en staande lampen,
vervangen
stekkers
en
schakelaars,
installatie
snoerdimmer enz … gsm
0475.79.65.12 (particulier) Z147

ERVAREN KELNER

Opruimen
van
inboedels
van kelder tot zolder, bel
vrijblijvend tel 0488.33.58.73
(particulier)
Z156

CV mailen naar:
peter@devogelenzang.be

Alle
schilderwerken,
elektriciteit,
kleine
klusjes
aan betaalbare prijzen tel
0484.981.159 (particulier) Z177

Gezocht

VOLTIJDS CONTRACT

POETSVROUW
5 dagen/week
Tel. 0473 13 82 94

DE VOGELENZANG
Wijnegemsteenweg 193
Schilde

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

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

1 KELNER/DIENSTER
1 BARMAN
Zich aanmelden na tel. afspraak met Dhr peter Van Esbroeck
Tel. 03 636 10 59 of 0497 588 186 (na 10.00u)

@verteren
doet renderen!

schakelaars,
installatie
snoerdimmer enz … gsm
0475.79.65.12 (particulier) Z147
Bijles
wiskunde,
Fysica,
alle niveaus, jaren ervaring,
aan huis, in sept. 1/2 prijs
tel
0474.97.64.66
Z36

Opruimen
van
inboedels
van kelder tot zolder, bel
vrijblijvend tel 0488.33.58.73
(particulier)
Z156

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

Alle
schilderwerken,
elektriciteit,
kleine
klusjes
aan betaalbare prijzen tel
0484.981.159 (particulier) Z177

Gezocht
werk:
afbraak,
bezetten,
schilderen,
betegelen,
dakwerken,
tel
0483.72.05.62 (particulier) Z130

Schilderwerken
buiten
tel
(particulier)

Bijles wiskunde 1-4 middelbaar
aan huis door leerkracht wis/
wet tel 0472.36.71.77
Z138

Latijn, Frans, Grieks, Nedl.,
LIc. expert geeft bijles, ook
online, tel 0485.39.61.58 Z179

Renoveren
van
verlichting:
opnieuw
bekabelen
van
luchters en staande lampen,
vervangen
stekkers
en

Tuinwerk,
schilderen
tel
0466.46.42.99 (particulier) Z180

binnen
en
0486.76.68.47
Z178

Somtrans N.V. te Wijnegem zoekt:

Somtrans N.V. te Wijnegem zoekt:

ASSISTENTE PERSONEELPLANNING
PERSONEELSPLANNING
ASSISTENTE
-ADMINISTRATIE
&&-ADMINISTRATIE

ut strings?
e abo
passionatvan
Actief Ar
in e
deyou
produktie
kunststoffen zoekt:

Somtrans N.V. werd opgericht in 1975 en is uitgegroeid tot een rederij met 28 eigen
Somtrans N.V. werd opgericht in 1975 en is uitgegroeid tot een rederij met 28 eigen
tankschepen. Onze medewerkers, op kantoor en aan boord van onze schepen, zijn
tankschepen. Onze medewerkers, op kantoor en aan boord van onze schepen, zijn
steeds gemotiveerde beroepsmensen met een hart voor de scheepvaart en onze firma.

Actief in de produktie van kunststoffen zoekt:

Functieomschrijving
Je bent samen met je collega dagelijks
bezig met het inplannen van de bemanningsleden
bentschepen.
samen met
collega
het inplannentussen
van de bemanningsleden
opJeonze
Jejestaat
in dagelijks
voor eenbezig
vlottemet
communicatie
kantoor en schip.
op onze schepen.
een vlotte
communicatie
tussen
kantoor ons
en schip.
Je belangrijkste
taakJeis staat
ervoorin tevoor
zorgen
dat alle
administratie
betreffende
varend
Je belangrijkste taak is ervoor te zorgen dat alle administratie betreffende ons varend
personeel op punt staat, alsook ondersteuning van de dagelijkse planning.
personeel op punt staat, alsook ondersteuning van de dagelijkse planning.

MACHINE-OPERATORS
Machine operatoren
MACHINE-OPERATORS
Ploeg vroege of late (maandag tot vrijdag)
Handig, zelfstandig, met verantwoordelijkheidsgevoel,
- 3 ploegen
initiatief
kwaliteitsbewust
Ploeg vroege
of &
late
(maandag tot vrijdag)
- Handig,
zelfstandig,
zin voor
initiatief,
Min.
5 jaarmet
ervaring
met machines
Handig,
zelfstandig,
verantwoordelijkheidsgevoel,
verantwoordelijkheidsgevoel,
gezond verstand
initiatief & kwaliteitsbewust
Wij bieden:
- Affiniteit
techniek
Min.met
5 jaar
ervaring
met machines
Vast
werk & gevarieerde taken
- Oog voor
kwaliteit
Prettige
Wij werkomgeving
bieden:

Wij bieden:
Vast werk & gevarieerde taken
- Contract
van
onbepaalde
duur
Prettige
werkomgeving
Graag
kontakt
opnemen
per e-mail
- Aantrekkelijk
met Nico salaris
Van Malderen: nlu@luxilon.be
- Afwisselend takenpakket
Graag kontakt opnemen per e-mail
- Interne opleiding
met Nico
Van Malderen:
nlu@luxilon.be
Luxilon
Industries
n.v.
- Doorgroeimogelijkheden

Industriepark Z1 - Vosveld 11L - B-2110 Wijnegem, Belgium
Tel. +32 3 326 33 88 I nlu@luxilon.be I www.luxilon.be

Luxilon
n.v.
Je komt terecht
in Industries
een jong, dynamisch
team

Industriepark Z1 - Vosveld 11L - B-2110 Wijnegem, Belgium
in een no-nonsense werksfeer.
Tel. +32 3 326 33 88 I nlu@luxilon.be I www.luxilon.be

steeds gemotiveerde beroepsmensen met een hart voor de scheepvaart en onze firma.

Functieomschrijving

Profiel

Bachelor diploma of Profiel
gelijkwaardig door ervaring.
diploma
gelijkwaardig
ervaring.Duits is een must.
Talenkennis : DuitsBachelor
en Engels
zowelofmondeling
alsdoor
schriftelijk,
Talenkennis
:
Duits
en
Engels
zowel
mondeling
als schriftelijk,
Duitsschrikken
is een must.
Zelfstandig kunnen werken, Stressbestendig
& teamplayer,
deadlines
je niet af.
Zelfstandig kunnen werken, Stressbestendig & teamplayer, deadlines schrikken je niet af.
Je bent een echte planner / probleemoplossend vermogen.
Je bent een echte planner / probleemoplossend vermogen.
Ervaring is een pluspunt!
Ervaring is een pluspunt!

Ons aanbod
Ons aanbod
Voltijdse
functie
Voltijdse functie
Groeiende en vooruitstrevende rederij met een familiaal karakter.
Groeiende en vooruitstrevende rederij met een familiaal karakter.
Je komt
terecht in een dynamische en gezonde werksfeer.
Je komt terecht in een dynamische en gezonde werksfeer.
Je sollicitatie, voorzien van je CV, kan je sturen naar:
Saskia.van.elsacker@somtrans.be
Je sollicitatie,
voorzien van je CV, kan je sturen naar:
AlbertkanaalbaanSaskia.van.elsacker@somtrans.be
9 - 2110 Wijnegem - 03 355 16 86 - 0472 56 20 04
Albertkanaalbaan 9 - 2110 Wijnegem - 03 355 16 80 - 0472 56 20 04

Luxilon Industries NV
Vosveld 11L – 2110 Wijnegem
Contact: Joeri Truyen 03/326 33 88
joeri.truyen@luxilon.be - www.luxilon.be

Alpha Heating
haarden & interieur

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

INSTALLATEUR
HAARDEN (M/V)

Gevraagd

ARBEIDER (m/v)
voltijds
Bij voorkeur met ervaring

Tel. 0477 968 883
Van de Wiellei 162 I 2930 Brasschaat
info@duoverde.be I www.duoverde.be

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

Gevraagd

PARK en GROENBEHEERDER
voor parkdomein in Schoten

Als beheerder groen ben jij verantwoordelijk voor projectmatig
tuinonderhoud in ons parkdomein in Schoten.
Wij zijn op zoek naar een ervaren iemand die volledig zelfstandig
kan werken, plichtsgetrouw en stipt is. Je taken bestaan onder
meer uit:
• Projectmatig kunnen plannen en werken, daarbij hecht
je veel waarde aan duurzaamheid, veiligheid en
kwaliteit van je geleverde werk
• bosmaaier, kettingzaag en heggenschaar
kunnen gebruiken
• werken met tuinwerktuigen, bobcat, kraantje,
freesmachine, tractor . . .
• heesters, hagen, vaste planten en bomen
aanplanten en onderhouden
Wij bieden een vaste, voltijdse job met goede verloning,
maaltijdcheque en dertiende maand, naast gevarieerd en
afwisselend werk in de gezonde buitenlucht.

CALCULATOR/WERKVOORBEREIDER
CALCULATOR/WERKVOORBEREIDER
CALCULATOR/WERKVOORBEREIDER
(M/V) (VOLTIJDS)
(M/V) (VOLTIJDS)
(M/V) (VOLTIJDS)

JE VERANTWOORDELIJKHEID
JE VERANTWOORDELIJKHEID
VERANTWOORDELIJKHEID
•JEOpmaken
van prijsoffertes
• Opmaken
Opmakenvan
vanprijsoffertes
prijsoffertes
•• Voorbereiding
van
het dossier voor productie en montage
•• Voorbereiding
van
productie
en
Voorbereiding
vanhet
hetdossier
dossiervoor
vooren
productie
enmontage
montage
• Maken van materiaaloptimalisaties
bestellingen
•• Maken
Makenvan
vanmateriaaloptimalisaties
materiaaloptimalisatiesen
enbestellingen
bestellingen
PROFIEL
PROFIEL
•PROFIEL
Ervaring is een plus , echter geen must
• Ervaring
isiseen
plus
geen must
Ervaring
een
plus,,echter
echter
mustzelfstandig werken
•• Je
bent een
teamplayer
maargeen
kan toch
•• Je
bent
een
maar kan toch zelfstandig werken
Jehebt
benttechnisch
eenteamplayer
teamplayer
• Je
inzichtmaar kan toch zelfstandig werken
•• Je
hebt
technisch
inzicht
Jebent
hebtflexibel
technisch
inzichtnauwkeurig
• Je
en werkt
•• Je
Jebent
bentflexibel
flexibelen
enwerkt
werktnauwkeurig
nauwkeurig
AANBOD
AANBOD
AANBOD
• Wij bieden je een aantrekkelijk
•• Wij
jejeeen
Wijbieden
bieden
eenaantrekkelijk
aantrekkelijk
salaris
binnen
een
dynamisch
salaris
binnen
een
salaris
binnen
eendynamisch
dynamisch
en
financieel
gezond
bedrijf dat
en
financieel
gezond
bedrijf dat
en financieel
reeds
meer alsgezond
30 jaar bedrijf
actief isdat
reeds
meer
als
30
jaar
actief
reeds
meer
als
30
jaar
actiefisis
in de sector
in
inde
desector
sector
• Je
komt
terecht in een jong en
•• Je
in een jong en
Jekomt
komtterecht
terecht
gemotiveerd
teamin een jong en
gemotiveerd
team
gemotiveerd
team het bedrijf
• Opleiding
is binnen
•• Opleiding
Opleidingisisbinnen
binnenhet
hetbedrijf
bedrijf
voorzien
voorzien
voorzien
Stuur je cv naar:
Stuur
Stuurjejecv
cvnaar:
naar:
nathalie@aluma-constructies.be
nathalie@aluma-constructies.be
nathalie@aluma-constructies.be

Zagerijstraat 21 – 2960 Sint-job-in-‘t-Goor
Zagerijstraat
Zagerijstraat21
21––2960
2960Sint-job-in-‘t-Goor
Sint-job-in-‘t-Goor

Sollicitaties naar parkdomeinschoten@gmail.com

reiniging, met de beste producten
en het beste resultaat tel
0483.387.759 (particulier) Z183
Latijn, Frans, Grieks, Nedl.,
LIc. expert geeft bijles, ook
online, tel 0485.39.61.58 Z179
Tuinwerk,
schilderen
tel
0466.46.42.99 (particulier) Z180
Problemen met Frans of Engels
in het middelbaar of hoger
onderwijs? Leerstof opfrissen?
Bekwame leraar helpt, ook
advies dyslectische leerlingen
tel
0475.79.65.12
Z181
Lijfrente: te koop gevraagd:
ik zoek uw woning te kopen
via lijfrente, u mag gratis en
levenslang blijven wonen en
u ontvangt een belastingvrije
maandrente, u mag zelf uw
eigen notaris kiezen, bel me
snel op voor meer info tel
0475.60.53.34 (particulier) Z182
Ik was auto’s aan huis van een
gewone beurt tot een diepte

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

zoekt voor onmiddellijke indiensttreding

PLAATSER
BINNENDEUREN
(M/V)

Interesse?
Neem dan contact met ons of stuur email:
• Stephan Tilborghs 03/666.81.14
• Stephan@tilborghshout.be
Onderzeel 7 | 2920 Kalmthout | 03 666 81 14

Somtrans N.V. te Wijnegem zoekt:

Somtrans N.V. te Wijnegem zoekt:

BEVRACHTER
/ BARGE OPERATOR
ASSISTENTE
PERSONEELPLANNING
(M/V)
& -ADMINISTRATIE
Somtrans N.V. werd opgericht in 1975 en is uitgegroeid tot een rederij met 28
Somtrans N.V. werd opgericht in 1975 en is uitgegroeid tot een rederij met 28 eigen
eigen tankschepen. Onze medewerkers, op kantoor en aan boord van onze
tankschepen. Onze medewerkers, op kantoor en aan boord van onze schepen, zijn
schepen, zijn steeds gemotiveerde beroepsmensen met een hart voor de
steeds gemotiveerde beroepsmensen met een hart voor de scheepvaart en onze firma.
scheepvaart en onze firma.

Functieomschrijving
Functieomschrijving

Je bent samen met je collega dagelijks bezig met het inplannen van de bemanningsleden
Je bent
dagelijks bezig met het indelen van onze tankschepen en je hebt contact
op onze schepen. Je staat in voor een vlotte communicatie tussen kantoor en schip.
met onze kapiteins. Je houdt onze klanten op de hoogte van de activiteiten van
Je belangrijkste taak is ervoor te zorgen dat alle administratie betreffende ons varend
onze schepen.
Er is een nauwe samenwerkging zowel op commercieel als op
personeel op punt staat, alsook ondersteuning van de dagelijkse planning.

Garden
passion
bvba
zoekt:
Gardenbvba
passion
bvba
zoekt:
Garden
passion
zoekt:
Garden
passion
bvba
zoekt:

Garden passion
passion
zoekt:
Gardenbvba
passion
bvba
Garden
bvba
zoekt:
Garden
passion
bvbazoekt:
zoekt:
TUINARBEIDERS
(
M/V
TUINARBEIDERS
( )M/V
Garden
passion
bvba
zoekt:
Garden
passion
bvba
zoekt:
TUINARBEIDERS ( M/V
) )

TUINARBEIDERS ( M/V )

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

voor
aanleg/onderhoud
van privétuinen
privétuinen
–– bedrijfsgroen.
voor
aanleg/onderhoud
van
––bedrijfsgroen.
TUINARBEIDERS
(privétuinen
M/V
TUINARBEIDERS
(–)M/V
) – bedrijfsg
voor aanleg/onderhoud
van
bedrijfsgroen.
voor
aanleg/onderhoud
van
privétuinen
bedrijfsgroen.
voor
aanleg/onderhoud
van
privétuinen
voor
aanleg/onderhoud
van
privétuinen
bedrijfsgroen.
Profiel: Profiel:
Wat
wij:
Wat
bieden
wij:
voor aanleg/onderhoud
vanbieden
privétuinen
– bedrijfsgroen.
voor
aanleg/onderhoud
van
privétuinen
–
bedrijfsgroen.
operationeel vlak met onze klanten, de internationale oliemaatschappijen.
Profiel:
Wat
bieden
wij:
Profiel:
Wat
bieden
wij:
Profiel:
bieden
wij:
Profiel:
Wat
bieden
wij:van onbepaalde
Profiel
Je beheerst
nederlandse
taal
•Wat
Een
contract
van
onbepaalde
naproefperiode
een
proefp
Jede
beheerst
de de
nederlandse
taal
•Een
Een
contract
na e
Profiel: • Profiel:
Wat
wij:
Profi
el
• Je •beheerst
de
nederlandse
taal
• Wat
Eenbieden
contract
van
onbepaalde
duurduur
Wat
bieden
wij:
• Je
beheerst
nederlandse
taal
•Wat
contract
van onbepaalde
duur
naduur
Profiel:
bieden
wij:
Profiel:
bieden
wij:
•
Je
beheerst
de
nederlandse
taal
•
Een
contract
van
onbepaalde
duurna
naeen
een
proefperiode
•
Je
beheerst
de
nederlandse
taal
•
Een
contract
van
onbepaalde
duur
naeen
eenproe
pro
Bachelor diploma of gelijkwaardig door ervaring.
• Bezit• van
een
B
rijbewijs
•
Een
goede
verloning
•
Bezit
van
een
B
rijbewijs
•
Een
goede
verloning
Minimum Bachelor diploma Expeditie - Logistiek of gelijkwaardig door ervaring.
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Saskia.van.elsacker@somtrans.be
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voorzien van je CV, kan je sturen naar:
Saskia.van.elsacker@somtrans.be
Albertkanaalbaan
9 - 2110 Wijnegem - 03 355 16 86
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NEMEN
Gezocht
Flexibele
goedgelegen volkscafé
aan de kerk en wekelijkse
drukke MARKT in de
Noorderkempen.
65 plaatsen binnen en 65
buiten op het terras.
Zeer mooie zaak.
Verdere inlichtingen via

0473 182 718
Gevraagd te Schilde
POETSHULP
9u/week met ref.
tel. tss 18-19u 0475 468 112

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

Gezocht

WINKELBEDIENDE
voor slagerij

Full time betrekking
Woensdag, zon-en feestdagen vrij

Slagerij De Deken Brasschaat
0477 46 99 72

WERFT AAN
schrijnwerkerij
waar hout meerwaarde krijgt

MEESTERGAST METSER en METSER

zoekt

Schrijnwerkers en Plaatsers
Profiel:
*Je hebt een passie voor hout

ctie

perfe

ver

an
tw
oo
rde
lijk

he
id

layer

teamp

Wij bieden:
*Tewerkstelling in een vooruitstrevende moderne schrijnwerkerij
*Exclusieve projecten gemaakt met ons up-to-date machinepark
*Een nauwe samenwerking met collega's
*Een familiale sfeer
*Een GOEDE verloning (Paritair Comité "PC" 124 Bouwsector)

Mail je cv naar tom@stuyts.be of contacteer ons
03/384 38 42 - +32 494 518 000

www.stuyts.be - Halle Zoersel

Functie:

Wij zoeken een ervaren meestergast en een metser voor
onze renovatieprojecten in België.

Aanbod:

U werkt in vast dienstverband in een mooi
villabouwbedrijf aan zowel hedendaagse als klassiekere
woningen. Elk project wordt door eigen vaklui
gerealiseerd en is ontworpen op maat van de bouwheer,
waardoor in elk project een nieuwe uitdaging schuilt.
•
•
•
•
•
•

Een goed salaris in overeenstemming met uw ervaring
Afwisselend werk
Aandacht voor veiligheid en welzijn
Vast team van collega’s
Rijvergoeding
Degelijke werkkleding

Solliciteren: Interesse? Contacteer Patrick Michiels: gsm 0478 62 96 83
(ook ’s avonds bereikbaar) of mail uw cv door naar
jobs@vlassakverhulst.com.
Wij kijken uit naar uw sollicitatie!
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”

Bouw/sleutel/… jij mee aan de verdere groei van ons bedrijf?
VANisLOOCK
MOTOREN
Van Loock Motoren
een familiebedrijf.
Sinds de start in 1974 kent het bedrijf een constante
groei. We zijn één
van de drie belangrijkste
SLUIZENSTRAAT
105 servicecentra in de Benelux, Frankrijk en Duitsland.
Wij herstellen oa AC-, DC- en HS-motoren, servomotoren, zijn een ATEX gecertificeerde
SCHOTEN
onderneming en2900
een Siemens
gecertificeerde repairshop for large drives.
BELGIE

Van Loock Motoren staat in voor de volledige onderhoudsactiviteit: pro-actief, predictief,
Van Loock Motoren is een familie bedrijf dat roterende elektrische machines re
preventief en correctief.

onder andere AC-motoren, DC-motoren, EEx-motoren, alternatoren en HS-motore
ATEX
gecertificeerde
De oplossingen
die wijenaanbrengen
Van Loock Motoren
staat
voor: kwaliteit,onderneming.
veiligheid, correctheid,
betrokkenheid
klantentrouw.beslaan d
correctief,
pre-dictief
Dagelijks/ jaarlijks
komen erpreventief,
steeds nieuwe
klanten en
bij. pro-actief. Van Loock Motoren is een sterk
verder ontwikkelen naar motoren tot 40 ton. Om onze goed uitgeruste werkplaats
naar een (m/v)

TEST INGENIEUR Brigadier
Conventionele
afdeling
Prijs “Van
Loock
Motoren”
MEDEWERKER
PROEFSTAND
Je taken:

Opleiding : Bachelor• Electro-mechanica
of de
Electriciteit
Leiding geven aan
afdeling mechanica (4 mensen)

Voor het beste GIP toepasbaar bij
o In overleg met planner en hoofd werkplaats
“Van Loock Motoren”.
Taken:
o Problemen oplossen en oorzaken analyseren.
VoorJeleerlingen
“Elektrotechnieken”
•
test en controleert
de binnenkomende elektrische motoren, alternatoren,
•
Meewerkend : divers draai-, frees- en laswerk.
van
het
St.
Jozef
motorreductoren en drivesInstituut.
en doet de nodige vaststellingen ter verbetering of

herstelling ervan. o Het zelfstandig verbussen van lagerdeksels.
van
hulpgereedschappen
• In samenwerking
Je informeert
over
de vastgestelde
metingen en geeft duiding over de
metonze
Dhr.klanten
P.oPasAanmaak
en
Mevr.
N.
Cossaer
uit te voeren werken.o Het machineren van assen, etc.
•
Je laat dedemotor proefdraaien volgens de vastgelegde normen om te controleren of
Het
bewerken van collectoren (onderdeel van een gelijkstroomm
3 prijs:aan
1obak
bier
deze beantwoordt
de vereisten
van de klant.
de
2 duiding
prijs:aan
2 bakken
o klant
TIGbier
lassen
van collectoren.
•
Je geeft
de
over
de uitgevoerde
werken bij het ophalen van de
ste
1afgewerkte
prijs: Waardebon
vliegtickets
motor. o Het
oplassen van assen. Het lassen van lagerdeksels (gewoon s
•
Je rapporteert
over
de
gemeten
waarden en vult ze in het informaticasysteem in.
naar New
o York
Ventilatoren aanpassen, motorvoeten herstellen, klemmenkasten
o

•
•
•
•
•
•
•

Balanceren van rotoren en andere producten.

“ElektrotechrnSieckhoten”
is de toekomst voo

Profiel:

Je bentVerwacht:
een technieker in hart en nieren, geïnteresseerd in elektrische aandrijvingen
en regelaars• Je werkt in team verband of zelfstandig.
Je bent servicegericht
• Je weet van aanpakken. Je werk heeft kwaliteit en is af. Je werkt nauwke
Je werkt nauwkeurig, stipt en gestructureerd
• Je kunt vanuit een eindproduct denken en werken. Vaak zonder plan (teke
Je bent oplossingsgericht
Je werkt graag samen
werkstukken en nameten van je eigen werk is vanzelfsprekend.
Je bent in het bezit van een bachelor diploma met voorkeur voor EM of Electriciteit
• Je hebt een opleiding mechanica gehad (niveau A2). Je hebt ervaring als
Evaring in het onderhoud is een pluspunt

Daarnaast ben je geïnteresseerd om ook ander mechanica werk te doen.

van2assen
Na een opleidingstraject van
jaar, isetc..
het de bedoeling dat je het voortouw neemt in de uitbouw
van een nieuw high tech
proefveld.
• Wanneer je ervaring hebt in ventilatoren, pompen of elektromotoren is da

Ons aanbod:

•

Je kan zelfstandig werken, je hebt eigen vervoer. Werk is voornamelijk in
om in nood door te werken om de klant ten dienste te zijn. Je houdt van a

We bieden je een
voltijdse,
afwisselende job in dagdienst binnen een technische omgeving en in
Ons
aanbod:
een nichemarkt. Je kunt onmiddellijk in dienst treden. We bieden een aantrekkelijk loon/ een loon in
een afwisselende
job
in een technische omgeving
in groeibedrijf.
een niche markt. W
overeenstemmingWij
metbieden
je capaciteiten
/ je opleidingen
toekomstmogelijkheden
in een gezond
gezond en groeiend bedrijf met veel potentieel.
Ben je geïnteresseerd? Aarzel dan niet en neem contact met ons op:

SLUIZENSTRAAT 105
2900 SCHOTEN • BELGIE

MONTEUR
ROTATING EQUIPMENT
Taken :
•
•
•
•
•
•

Je monteert en demonteert elektromotoren, alternatoren en reductiekasten met een
gewicht van 5 à 10 ton
Je stelt de schade vast en noteert deze minutieus
Je zoekt de juiste werkprocedures via ons softwaresysteem en volgt de methodiek
Je meet de onderdelen voor de montage
Je vult de werkbladen in en controleert ze
Je zorgt ervoor dat je collega’s van de volgende afdeling een goede basis en voldoende
info krijgen.

Profiel:
•
•
•
•
•
•
•

Je bent een technieker pur sang met een sterke interesse in roterende machines
Je hebt technisch doorzicht en sleutelvaardigheid in een ruime variatie van producten
Je kunt zelfstandig werken
Je houdt van afwisseling
Je werkt nauwkeurig, stipt en gestructureerd
Kwaltiteit is erg belangrijk voor jou
Je aarzelt niet om problemen aan te pakken en te analyzeren, je vindt praktische
oplossingen voor de gestelde problemen

Ons aanbod:
We bieden je een voltijdse, afwisselende job, voornamelijk in dagdienst binnen een technische
omgeving en in een nichemarkt. We bieden je naast een aantrekkelijk loon/ een loon in
overeenstemming met je capaciteiten, opleidingen en toekomstmogelijkheden in een gezond
groeibedrijf

Interesse?
Spreekt een van deze jobs je aan?
Aarzel dan niet en neem contact op via
e-mail: bob.van.loock@vanloockmotoren.com

EN ANDERE PLAATSEN

HERFSTEDITIE
HERFST
EDITIE

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

5 OKTOBER
28 SEPTEMBER

Op Wielekes begint aardig te bollen
Met een leuke fietshappening in het gemeentepark van Schoten, zetten de
mensen achter de fijne kinderfietsuitleendienst Op Wielekes nog eens de
spots op hun unieke dienstverlening. Heel de middag kon een fietsparcours
verkend worden, kreeg je info over fietsnazicht en -onderhoud, kon je je
fiets laten graveren en natuurlijk was er ook tijd voor een uitgebreide
kennismaking met het fietsatelier van Op Wielekes.
Kinderen groeien snel en telkens een nieuwe kinderfiets kopen, kan een kostelijke
zaak worden. Daarom hebben de gemeenten Schoten en Wijnegem een tijd geleden
Op Wielekes opgericht. Die dienst, die draait op vrijwilligers, voorziet in de nood
aan betaalbare en passende kinderfietsen. Zo kan je er een kinderfiets lenen voor
maximaal 30 euro lidgeld per jaar. Vanaf het tweede kind daalt die prijs zelfs tot
20 euro. Wanneer uw kind gedurende deze periode uit de fiets groeit, kan u deze
kosteloos komen omruilen voor een passend exemplaar.

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

REPARATIE KLOKKEN
kan ook bij u thuis

0497 62 15 62

EPC ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT
Snelle service

EPC Irene

tel. 0496 556 182

Op Wielekes, dat haar Schotense atelier heeft achter de voetbalkantine van SK
Schoten in het park, werd een kleine twee jaar geleden opgericht. De fietsbib telt nu
een 85-tal actieve leden, heeft een honderdtal kinderfietsen in gebruik en heeft meer
dan 200 kinderfietsen in het gamma. In de toekomst wordt werk gemaakt om ook een
ouden- en kindertandem aan te bieden. Op Wielekes streeft nog een ander sociaal
doel na want het atelier geldt tevens als opleidingscentrum voor werkzoekenden. Ze
krijgen er mogelijk de smaak te pakken om fietshersteller te worden.
Op Wielekes werkt voorlopig nog enkel op afspraak. Afspraken voor het ontlenen van
fietsen kunnen gemaakt worden via het nummer 0470 56 44 78. Meer info via schotenwijnegem@opwielekes.be en de website: opwielekes-velotheek.be

KORT NIEUWS UIT BRECHT - SINT-JOB
INWONERS STEUNEN NIEUW PARKEERBELEID IN ZANDSTRAAT

Het nieuwe voorgestelde parkeerbeleid voor de Zandstraat is positief onthaald
door de inwoners. Die konden tot en met 15 augustus hun mening hierover kwijt.
De proefopstelling werd op de jongste gemeenteraad dan ook definitief ingevoerd
met een gewijzigd politiereglement.
Ter hoogte van de serviceflats in de Zandstraat was er veel parkeerhinder. Er
wordt ook te snel gereden door het doorgaand verkeer. Daarom werd vorig jaar
beslist om voertuigen tijdelijk geschrankt te laten parkeren. Hiervoor is op de rand
van het voetpad een gele onderbroken lijn aangebracht. “Uit de resultaten van
de bevraging blijkt dat de proefopstelling de meeste voorstanders had gekregen”,
weet schepen van Openbare Werken Daan De Veuster (CD&V).

ZEBRAPADEN BRUGSTRAAT SLIJTEN SNELLER AF DOOR ZEER DRUK VERKEER

De markeringen van de zebrapaden in de Brugstraat moeten dringend herschilderd
worden. “Ze zijn sneller afgesleten dan verwacht”, reageert schepen van Openbare
Werken. De Brugstraat is een erg drukke verkeersas in het centrum van Sint-

Job. Files zijn er dagelijkse kost. Deze weg krijgt heel wat verkeer te verduren
van onder meer Zoersel en Schilde om de E19 te bereiken. Dat geldt ook voor
de wegmarkeringen daar. “Het verkeer beïnvloedt de schilderwerken zeker en
vast”, merkt schepen Daan De Veuster (CD&V) op. “Er is opdracht gegeven aan de
technische diensten om die markeringen op korte termijn aan te pakken. Normaal
gebeurt dit tweejaarlijks, maar we bekijken of die belijningen niet frequenter
moeten vernieuwd worden.”

CHRISTEL COVENS VERVANGT VOOR TWEEDE KEER SOFIE FAES IN GEMEENTERAAD
Christel Covens uit Overbroek
neemt voor de tweede keer
de honneurs waar voor
raadslid Sofie Faes (CD&V) die
haar derde kindje verwacht.
Het is dus een terugkeer
naar
een
vertrouwde
omgeving. In mei en juni 2019
verving ze Sofie Faes al eens
voor twee maanden in de
gemeenteraad, ook omwille
van een zwangerschap.
Ze kreeg op 9 september
meteen een lange zitting
te verwerken. Het was
overigens ook de eerste
keer dat de gemeenteraad
opnieuw bijeenkwam na het
zomerreces.

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

Jan Van Camp
“De Rosse”

Lid van verschillende verenigingen

25

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

Totaal onverwacht en veel te vroeg moeten wij
afscheid nemen van

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

° Brecht, 14 februari 1964 - Pierrelatte (Fr), 4 september 2021
De uitvaartdienst heeft plaats op
VRIJDAG 1 OKTOBER 2021 om 14 uur
in de St.-Cordulakerk, St.-Cordulaplein te Schoten-Centrum,
aansluitend heeft de asverstrooiing plaats op de begraafplaats aldaar.

Thuisverpleging
Wit-Gele Kruis

Rouwadres: Familie Van Camp
p/a Begr. Daems, Churchilllaan 20/24 - 2900 Schoten
Online condoleren: www.daemsbegrafenissen.be

Afdeling Zoersel-Schilde
Turnhoutsebaan 329 / 2970 Schilde

03- 383 23 85

Na een bijzonder leven met veel dierbare herinneringen,
moeten wij onverwacht afscheid nemen van

Jos Van Gastel

Lid van OKRA en Samana, St.-Filippus
° Schoten, 16 juli 1932 - † Schoten, 23 augustus 2021

Echtgenoot van Mariette Pals
De uitvaartdienst heeft plaats op zaterdag 2 oktober 2021 om 11 uur
in de St.-Filippuskerk, Alfons Heulensstraat te Schoten-Borgeind,
gevolgd door de asverstrooiing op de begraafplaats van Schoten.
Rouwadres: Familie Van Gastel
p/a Begr. Daems, Churchilllaan 20/24 - 2900 Schoten
Online condoleren: www.daemsbegrafenissen.be

In Schoten werkte Paul eerst
als expediteur en vervolgens als
bejaardenverzorger bij het OCMW.
Verschillende jaren was hij ook als
vrijwilliger actief als Hoofd van de
Hulpdienst van Rode Kruis Schoten.
Van 1985 tot 1999 organiseerde Paul,
samen met familie en vrienden,
humanitaire transporten naar
Polen. Door persoonlijk contact met
vele gezinnen is er nog altijd een
sterke band met Polen, vooral met
de schoonfamilie van An.
“Naar prijs (ouderdom)/kwaliteit
(gezondheid) verhouding stellen
Paul en Maria het nog zeer goed”,
besluit An. “Zij blijven actief met hun
huis, tuin, twee honden en een kat.
En dat willen zij nog lang zo houden!”

Paul Moons en Maria De Corte
50 jaar getrouwd
Op zaterdag 15 juli 1971 trouwden Paul Moons en Maria De Corte met elkaar. Op
17 juli j.l., dus haast precies een halve eeuw geleden, vierden zij daarom samen
met familie en vrienden hun gouden huwelijksjubileum.
Paul werd geboren in Korbeek-Lo op 12 augustus 1941. Na zijn legerdienst
werkte hij als buschauffeur voor een reisagentschap in Leuven tot hij in
1970 Maria leerde kennen tijdens een Romereis van de zesdejaars van het
Instituut Spijker in Hoogstraten. Daar gaf Maria les aan de hogere cyclus van
de humaniora. Maria werd op 20 juli 1939 in Schoten geboren, waar zij -samen
met Paul, uiteraard- nog altijd in haar ouderlijk huis in de Paalstraat woont.
Kwaliteit
Dankzij het huwelijk met Maria verhuisde Paul naar Schoten waar hij zich al
vlug thuis voelde. Samen kreeg het echtpaar twee dochters, An en Christel,
en twee kleinkinderen, Zoé en Lex. “En zoals het spreekwoord zegt: ‘het is niet
de kwantiteit die telt, maar de kwaliteit’, zegt dochter An.

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

DOKTERS

GEBIT GEBROKEN?

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

MEDISCHE HULP

TIJDENS WEEKENDS EN FEESTDAGEN

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

van vrijdagavond 19.00u tot maandagochtend
08.00u

OP OFFICIËLE FEESTDAGEN

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

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

Tel: 03 653 37 51
BRECHTSEBAAN 274 - 2900 SCHOTEN

Tel. 03 680 17 70

www.dellafaille.be

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

Aangepaste behandeling voor
diabetes- en reumapatiënten

Creëer uw
eigen geluk,
maar laat
ons helpen!

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

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

WespBusters

Wesp
Busters

APOTHEKERS

Professionele verdelging
van wespennesten

0471/97.30.71

info@wespbusters.be

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

www.wespbusters.be

Professionele verdelging
van wespennesten

Wachtdienst
dierenartsen
Veel te vroeg uit ons leven genomen
nemen we afscheid van

Daniël 'Danny' Berkmans

0471/97.30.71

info@wespbusters.be
www.wespbusters.be

voor Antwerpen en omgeving
gedurende weekend & feestdagen

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

TANDARTS
Wachtdienst
Antwerpen Centraal
oproepnummer

Tel.: 0903/399 69
weekend feestdagen

echtgenoot van Martha Caals
Geboren in Schoten op 26 februari 1959 en
thuis overleden op 29 augustus 2021.
De afscheidsdienst heeft plaatsgehad
op maandag 6 september 2021.
Zijn as werd uitgestrooid op
de begraafplaats van Schoten.
Rouwadres:

Familie Berkmans - Caals
P/a Uitvaartverzorging Van Staey - Leurs
Th. Van Cauwenberghslei 42, 2900 Schoten

Online condoleren: www.vanstaeyleurs.be
De familie dankt u voor uw medeleven.

Netwerk Palliatieve Zorg
Noorderkempen v.z.w.:

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

AA groep “Carpe Diem”

Schilde - Hulp aan mensen met een
drankprobleem

INFO: PETER
TEL: 0478 277 541

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

