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Crèchecrisis in Schilde houdt aan
Jonge werkende ouders in Schilde kunnen haast nergens terecht om
hun baby of peuter toe te vertrouwen tijdens de werkuren. En dan
gooiden de samenwerkende kinderverzorgsters van DoReMi recent
ook nog de handdoek. De gemeente slaakt een noodkreet.

Twee feestweekends in ‘s-Gravenwezel

Dringend gezocht in Schilde: jonge dames of heren die om den brode veertien
kindjes in de watten willen leggen in een door Kind & Gezin erkend pand aan
de August Dierckxlaan 55 dat al voldoet aan alle veiligheidsvoorschriften.
Gemeente en OCMW Schilde schrijven met hoge spoed een concessie
uit met looptijd tot 1 maart 2028. Kandidaat-concessiehouders moeten
een gemotiveerd uitbatingsvoorstel en businessplan inleveren en een
selectieprocedure doorlopen. De concessievergoeding bedraagt 1.116,28 euro
exclusief kosten. Er is dus haast mee gemoeid want de kandidaturen werden
uiterlijk 30 augustus al verwacht.
Dit staaltje paniekvoetbal is een gevolg van het onverwacht stoppen van
de drie samenwerkende zelfstandige onthaalmoeders DoReMi aan de
Turnhoutsebaan bij ’t Parkske. Achttien kindjes werden in volle zomervakantie
dak- en wiegloos en hun ouders radeloos. En op de wachtlijst stonden
al zeventig kinderen en dan hebben we het alleen nog maar over de
gemeentelijke initiatieven.

Yorotaiko Brecht trekt naar Hamburg

Burgmeester Dirk Bauwens (N-VA) ging zelf bemiddelen, maar kon de sluiting
niet voorkomen. Het heeft wel tot een tijdelijke opvang geleid in ’t Appeltje,
één van de gemeentelijke initiatieven. Intussen kunnen acht kinderen extra
terecht bij Philou, dat wellicht naar het grote pand van DoReMi zal verhuizen.
Voor het oude pand van Philou aan de August Dierckxlaan wordt nu dus een
nieuwe uitbater gezocht.

Tentoonstelling over Dennenbad

Maar daarmee zijn de problemen nog lang niet opgelost. Zo is Chloë Vincent,
de jonge ambitieuze uitbaatster van crèche Het Venneke, ook al dringend op
zoek naar een nieuwe ruimte om zeventien kindjes op te vangen. En ze heeft
nog een lange wachtlijst.
“Ik huur nu lokalen van de GO!-school Vennebos aan de Kasteeldreef, maar
moet daar eind 2022 vertrekken. Ik zoek me te pletter, maar vind nergens
een geschikt lokaal. Het pand van de gemeente aan de August Dierckxlaan
is mooi, maar eigenlijk te klein voor mij en m’n collega’s kinderverzorgsters
want we willen graag uitbreiden. Wie ons uit de nood kan helpen, mag altijd
een bericht sturen via mijn website.”

Vrouwelijke burgemeester voor Wijnegem

Valerie Michel (N-VA), zelf jonge moeder en kenner van het dossier
kinderdagverblijven, ziet het zo: “Een jammerlijk voldongen feit, opnieuw te
veel kindjes zonder plekje, maar de gemeente heeft dit keer kort op de bal
gespeeld en efficiënt gefaciliteerd voor de best mogelijke oplossing”, zet ze
schepen van Welzijn Marian Van Alphen (Open Vld) uit de wind.

DEURNE

Blitzrally koppelt liefde
voor oldtimers
aan lokaal toerisme

€ 50 000

VERKOOP OP LIJFRENTE in naakte eigendom
(eigenaar blijft wonen). Boeket van €50.000.
Maandelijkse lijfrente: € 640 te betalen aan eigenaar/
bewoner, jaarlijks geïndexeerd en met maximum van 18
jaar (eigenaar is 72 jaar). 5e VD: inkomhal, gastentoilet,
living, keuken,3 slks, badk en terras.

Een stralende zon was op de vierde editie van de Blitzrally van
oldtimervereniging tStraat uit Wijnegem niet van de partij. Maar
eigenaars van zeventig opgepoetste blinkende oldtimers, met
bouwjaar vanaf de jaren ‘50, waren wel op de afspraak om een dag
lang hun liefde voor oude auto’s te combineren met een toeristische
rit langs de Antwerpse forten.

EPC 331 kWh/m² UC:1285205
Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv

OELEGEM

€ 389.000

Zeer ruim duplex appartement, 2e verd.: lift, inkomhal
met toilet, leefruimte met grote raampartijen naar terras,
open geïnstalleerde keuken met berging, slpk 1 met
badk. 3e verd.: nachthal, 2 slpks, 2e badk., berging.
Aankoop autostaanplaats aan € 17 000.

De fortentoer bracht de deelnemers langs de Brialmont fortengordel. Via de
forten van de buitenste gordel ten zuiden van Wijnegem leidden de fijnste wegen
van de Kempen en de groentestreek de 150 chauffeurs, bijrijders en passagiers
tot in ‘t Grom. Ze ontdekten hoe een Ferrari in het groentemuseum terecht kwam
en konden er terecht voor een fijne picknick. Op de terugweg deden ze een aantal
forten uit de binnenste gordel aan met een gesmaakte stop in de Koffiejungle in
Lier, een mooie nieuwe zaak.

EPC: 178 kWh/m² UC: 2333539
Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv

SCHOTEN

€ 549.000

Bouwgrond van ca.1,1 ha tussen ‘s-Gravenwezel en
Schoten. Dit perceel heeft de bestemming voor een
OB. Dit maakt dat er een woning op vergund zou
kunnen worden tot 400m² beb. opp! Het fietspad op de
Botermelkbaan zorgt voor een uiterst goede verbinding
naar het centrum van ‘s-Gravenwezel.
Gvg Wpg Gmo, Gvkr Gvv

SCHILDE

€ 285.000

Ruim appartement met 3 slaapkamers in een kleinschalig
gebouw*Indeling: Inkomhal met vestiairekasten, zeer
ruime lichte keuken, bijkeuken op tegel, leefruimte op
tegel, 3 ruime slaapkamers (ca.14m²,12m² en 10m²),
badkamer en terras (4.3m²). mogelijkheid tot het bij
aankopen van een garagebox aan € 25.000,- (2 auto’s
achter elkaar)
EPC: 208 kWh/m² UC: 1370878
Vg, Wp, Gmo, Gvkr, Gvv

ZOERSEL

€ 260.000

Commercieel gelegen handelspand met parkeerruimte.
Indeling: open ruimte, apart bureel, keuken, apart
toilet. Vitrine ca. 8m, elektrische vloerverwarming,
parkeerplaatsen voor het eigendom inclusief,
kelderruimte (3,36m x 4,76m), garagebox achteraan. De
winkel en garage zijn verhuurd.

En de colonne reed uiteraard ook nog even langs wat ooit fort 1 was. Een stukje
visgraat-route in een Wommelgemse wijk maakte het sportieve zoekplezier
compleet.

EPC label: E UC: 2236965
Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv

WIJNEGEM

De gouden en zilveren winnaars van de route reden beiden in een Citroën, L. Leys
in de Dyane van 1982 en N. Alderweireldt in de Méhari van 1969. De derde prijs was
weggelegd voor T Geerts in een Toyota Corolla van 1971. De oudste wagen was een
MG TD uit 1952.

€ 649.000

Prachtige charme-villa in uiterst rustige en groene
omgeving op grens Wijnegem-Schilde Indeling:
Glv; inkomhal, lichte leefruimte, volledig ingerichte
kkn, bijkkn/wasplaats, bureel, badk, 1e slk, prachtig
aangelegde tuin met zonneterras 30m en tuinberging,
inpandige gar en carport. 1e VD: 2de en 3e slk, 2de
badk. Zeer ruime zolder met sauna.

“Met een portie sportief plezier, langs een mooi parcours gecombineerd met
een toeristische insteek in het thema forten en een ongedwongen gezellige
sfeer waar iedereen zich welkom voelt, maken ze hier het verschil met andere
organisaties”, zo liet de zilveren medaillewinnaar weten aan organisatoren Geert
Van Doninck en Christof De Mol van ’tStraat. Een mooie en terechte opsteker.

Epc: 356 kwh/m² UC: 2408334
Wg, Vg, Gvkr, Gvv, Gmo

SCHOTEN

1/95/95/1
100/91/0/0

€ 975.000

Bijzonder ruime villa ideaal als kangoeroewoning of
cohousing in Koningshof. Best. uit 4 app. (ca. 105m²,
75m², 65m² en 110m²) De villa werd in 2017/2018 volledig
vernieuwd (ook leidingen) en energie-efficiënt aangepast.
Mits kleine aanpassingen kan indien gewenst de villa
terug omgevormd worden naar een klassieke villa. In
het geval van co-housing, wonen alle medebewoners op
hetzelfde adres.

Loodgieterij

LEO VERVOORT

EPC: 104 kWh/m² UC: 2425910
Vg, Wp, Gmo, Gvkr, Gvv

Wouwersdreef 39 - 2900 Schoten
T. 03 658 18 99 GSM 0475 83 78 50
Kerkstraat 7
2970 ’s-Gravenwezel
03 / 658 03 30
www.immogy.be

Koper- en zinkwerken
Plaatsen van
badkamers en warmwatertoestellen
Rioleringswerken

OPENDEURDAGEN

van 10/09 tem 17/09
extra open zaterdag 11/09
Uitzonderlijke condities op het hele gamma.

Te huur: vakantiewoning met
privé zwembad voor max 10
personen, de woning ligt in de Lot
(Frankrijk), op +/- 25km van de
stad Cahors, u vindt meer info op
www.letilleul.eu of u kan mailen
naar welkom@letilleul.eu
Z41
Appartement te Huur in De Panne.
Modern, luxe hoekapp.120m2,
terras 40 m2, gans de dag zon en
zeezicht ! Enkele stappen van de
zee op de Esplanade, verkeersvrij
en rustig ! Grote LV, open KK
met allerlei toestellen. 2 badk. 1
met bad en 1 met inloopdouche,
wasmachine en droogkast !
digitale TV en internet.2 wc’s, 3
slpks met dubbele bedden 180
cm en kast, parkingplaats onder
het gebouw. 5de verdieping, max
6 pers. Vrij vanaf 11 sept.2021=
625 e. per week alles inbegrepen.
Winterverhuur oktober t/m april:
580 e. + verwarming . Mei, juni
en sept. 2022=625/week all in .
en juli en augustus 2022 ( 750
euro/week alles inbegrepen ) is
nog vrij !
Inl. 0479/44.35.15
Te koop gevraagd: schilderijen,
oude
postkaarten,
strips,
klokken,
beelden,
enz..
tel
03.663.65.70
Z116

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

0493 42 80 79
Caravan te koop gevraagd.
Liefst in goede staat,
mag oud zijn.

Tel. 0495 52 95 27

Schotense Waterskiclub organiseert
met succes Belgisch Kampioenshap
De E10 plas op de grens van Schoten, Sint-Job-in’t-Goor en Brasschaat vertoonde
eind augustus heel wat golven en ook het geluid van snelle speedboten was
een weekend lang duidelijk hoorbaar. De waterplas vormde het decor voor het
Belgisch Kampioenshap waterski.
De lokale Schotense Waterskiclub zorgde voor een puike organisatie. Dankzij
chef-kok Sigi Belmans en zijn team van brasserie De Waterski hoefden de atleten,
hun entourage en supporters geen honger of dorst te lijden.
De deelnemers kwamen uit alle regio’s van ons land naar Schoten afgezakt. Bij de
vrouwen won Evelyne Gielis van de Mechelse Waterskiclub het totaalklassement.
Ze bleek het regelmatigst in alle disciplines: slalom, tricks en jump. Bij de mannen

sprong, gleed en zigzagde Olivier Fortamps van de Royal Yacht Club de Sambre
et Meuse uit Namen naar de titel. Britt Anthoni van de organiserende Schotense
Waterskiclub behaalde knap brons in de discipline slalom.

Brecht – Speelkriebels blikt
terug op een geslaagde zomer
Speelpleinwerking Speelkriebels in Sint-Job, Brecht en Sint-Lenaarts heeft de
deuren gesloten voor de zomervakantie. “Het is een mooie zomer geweest op
de speelpleinen”, maakt jeugdschepen Frans Van Looveren (CD&V) de balans op.
Omwille van de beperkingen door corona bood de gemeente de speelpleinwerking
aan op drie locaties, een in elke deelgemeente. “Het was veiliger om in kleinere
groepen te werken”, verduidelijkt de jeugdschepen. “Om een zo groot mogelijke
opvangcapaciteit in de vakantieperiode aan te bieden, moesten we wel
opsplitsen in kleinere bubbels op
meerdere locaties. Vroeger konden
we 130 kinderen opvangen op één
locatie in Sint-Job, dit jaar waren dat
er gemiddeld 180. Zowel de monitoren
als de kinderen hebben dit als erg
positief ervaren. We denken er dus
aan om dit opzet in de toekomst te
behouden.”
Daarmee is de gemeente een stap
verder gegaan dat het advies dat
nog voor de pandemie bij de Vlaamse
Dienst voor Speelpleinen was
ingewilligd. “Naast het continueren
op drie plaatsen, hebben we vooral in
Sint-Job veel aandacht voor inclusie
en voor vorming van de monitoren.
Benieuwd welke feedback we hierover
van de VDS zullen krijgen.”

Hoofdmonitor Yente Welters (19) uit Brecht ziet alvast de voordelen van de
kleinere bubbels. “Samen met het monitorenteam konden we een hechtere
band met kinderen én hun ouders opbouwen. Voor de kinderen zelf is het ook
leuker, want er is meer flexibiliteit mogelijk. Bij regenweer is een planning ook
sneller aangepast”, somt ze op. Yente en haar team bezorgden vijf weken
lang Brechtse kinderen een leuke dag aan de KLJ-lokalen in Lange Pad. “Dit
is elke dag lachen en plezier maken. Bij alle monitoren komt het innerlijke kind
naar boven. De kinderen zijn ook oprecht onze vrienden deze zomer. Dit is de
leukste studentenjob die er bestaat.” Sinds haar zestiende is Yente monitor en
studeerde af als zorgkundige. Geregeld zet ze zich vrijwillig in voor personen met
een beperking. “Maar elke zomer kijk ik uit naar de speelpleinwerking. Eigenlijk
ben je daar altijd mee bezig, verzamel je spullen waarmee je creatief aan de slag
kan. Dit is gigantisch leuk.”

Supportersclub Nord-Lions viert
eerste verjaardag met live match
Geen betere manier om één jaar supportersclub Waasland-Beveren te vieren
dan met het bijwonen van een live match op de Freethiel. Intussen is de familie
van peter en A-speler Jur Schrijvers ook lid van de Nord-Lions en Jean-Marie
Pfaff zelfs erelid.
In volle coronacrisis hielden voorzitter Eddy van Dijck en secretaris Luc
de Coster de supportersclub Nord-Lions boven de doopvont. Hoewel de
competitie werd stilgelegd en er geen publiek welkom was bij de wedstrijden,
is de club er toch in geslaagd om het ledenaantal te verdubbelen, van 18
naar 35. “We hebben de leden elke maand wel op de hoogte gehouden van
het reilen en zeilen van de club. We zijn heel blij dat Jean-Marie Pfaff het
erelidmaatschap heeft aanvaard en
dat de ouders, grootouders en twee
broers van kernspeler Jur Schrijvers
uit Essen ook lid zijn geworden”,
vertelt de secretaris. In sporthal
Koch mag dan wel het clublokaal
zijn gevestigd van de Nord-Lions,
de leden komen uit Brecht, SintJob, Essen, Kalmthout Oostmalle,
Wuustwezel en Westmalle. “Het
opzet om een supportersclub voor
de Noorderkempen op te richten, is
dus geslaagd.”
In totaal stapten twaalf supporters
voor het eerst op de bus richting

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

Freethiel. “Niet iedereen heeft al een coronapas. Een pcr-test afleggen kan
ook, maar dat houdt een aantal supporters toch nog tegen”, weet de Coster
die de bus voor een zacht prijsje van zijn werkgever Globe Taxi meekreeg.
Waasland-Beveren kon dan wel niet winnen van Deinze, maar de supporters
zagen Jean-Marie Pfaff wel met eigen ogen de aftrap geven.

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

Te huur: Durbuy huis 8p, 4 slpk,
2 badk, tuin bbq, garage, rust,
stilte, www.fijnverlof.be
Z40
Verzamelaar
koopt
oude
munten en bankbiljetten tel
0475.34.21.18
(particulier)
Te 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

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

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

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

Geen tienerfestival in Brecht door
‘onverwachte’ omstandigheden
Door corona werd het tienerfestival T-Day voor het eerst op verschillende
locaties georganiseerd. In Brecht ging die primeur niet door. “Wegens
onverwachte afwezigheden op de jeugddienst”, verduidelijkt jeugdschepen
Frans Van Looveren (CD&V). Er was wel een pendelbus naar T-Day in Brasschaat.
Alle jeugddiensten van de deelnemende gemeenten Essen, Wuustwezel,
Brasschaat, Brecht en Kalmthout hadden een programma voor hun tieners
uitgewerkt. “Ook onze jeugddienst was er helemaal klaar voor om de Brechtse
elf- tot zestienjarigen een leuke dag te bezorgen, maar door het onverwachte
uitvallen van onze beide jeugdconsulenten, konden we niet anders dan de
stekker er uit trekken, met spijt in het hart. We moesten zeer snel schakelen
en daarom boden we onze tieners een volwaardige festivaldag aan in
Brasschaat. We legden hiervoor gratis pendelbussen in. Het leek ons de enige
oplossing op korte termijn.”

Goedkoop vellen van bomen
en afvoeren, gratis offerte
0487.715.534 (particulier)
Q1
Gevraagd: poetsvrouw, 6u om de
14 dagen in ’s-Gravenwezel, bij
voorkeur met eigen vervoer, tel
0496.80.79.83 (particulier) Q2
Goedkoop
verwijderen
en
afvoeren
van
coniferen en hagen, gratis offerte
0487.715.534 (particulier)
Q3
Gezocht werk: gepens. privé- of
directiechauffeur zoekt werk, niet
fulltime, gsm 0497.66.08.23 Q4
Zaaien
van
nieuwe
gazons
en
herstellen
van
oude gazons , gratis offerte
0487.715.534 (particulier)
Q5

Voor het behalen van
rijbewijs B
Zandhoven en omstreken

RIJSCHOLING.BE
Veilig leren autorijden

EPC ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT
Snelle service

EPC Irene

tel. 0496 556 182

REPARATIE KLOKKEN
kan ook bij u thuis

0497 62 15 62

Tiende en dus speciale editie voor
rondrit stokoude wagens
De Parel der Voorkempen oldtimerrit reed zondag 29 augustus voor de tiende
keer uit. ’s Ochtends vroeg verzamelden de oude wagens, die voor 1940 gebouwd
moesten zijn, op het Lodewijk De Vochtplein in ‘s-Gravenwezel. Ter gelegenheid
van de tiende editie was een zeer uitgebreid roadbook gemaakt met uitleg over
het erfgoed dat voorbij gereden werd. De deelnemers kregen onderweg ook een
drankje aangeboden van burgemeester Bauwens in het gemeentehuis van Schilde,
en van de familie Vervoordt op hun terras aan het kasteel van ’s-Gravenwezel.
Ook was er speciaal voor deze editie een herinneringsplaquette gemaakt.

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 !!!!!

Brecht verwelkomt
30.000ste inwoner
Iris De Koster (32) is de 30.000ste inwoner van Brecht. Zij verhuist van
Antwerpen naar de Vaartstraat. Voor de gemeente is dit een belangrijke
mijlpaal, want een verdubbeling sinds de fusie in 1977. Dit brengt onder
meer met zich mee dat bij de verkiezingen 2024 er twee extra raadsleden te
verkiezen zijn.

Kapellen.” Voor schepen van Openbare Werken Daan De Veuster (CD&V) is er
ook een groot voordeel: “Nieuwe fusieplannen zijn in Brecht niet aan de orde.
Met 30.000 inwoners is onze gemeente groot genoeg.”
Burgemeester Deckers heeft wel een dubbel gevoel bij die groei. “Het is positief
dat Brecht nog steeds een aantrekkelijke gemeente blijft om in te wonen.
Toch moeten we erover waken dat er vooral in Sint-Job niet te veel bewoning
meer bijkomt. Het verkeersprobleem daar blijft een grote bezorgdheid.”
Om deze mijlpaal te vieren ontving de 30.000ste inwoner een mand met
streekproducten en Brechtse cadeaucheques ter waarde van 125 euro.

WOUTERS KATHARINA

Advocaat
Erkend bemiddelaar in
familiezaken

Kasteeldreef 36
2900 Schoten

Bij de fusie met Sint-Job en Sint-Lenaarts 44 jaar geleden, in 1977, telde Brecht
15.221 inwoners, goed voor 23 raadsleden. “Sindsdien is de gemeente alleen
maar gegroeid, en dan vooral in deelgemeente Sint-Job”, weet burgemeester
Sven Deckers. “We behoren nu nog meer tot de grotere gemeenten. Brecht
blijft wel op de vierde plaats staan, na Brasschaat en Schoten, maar voor

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

kathy.wouters@advocaatwouters.be

Ik zoek oude beelden in ivoor,
ook oude zakuurwerken, oude
Liebigprenten, schouwgarnituur,
tel
03.313.84.58
Te
huur:
Nieuwpoortbad,
studio alle comf., gr zonnige
terrassen, garage, 45 euro/
dag, all-in, tel 0498.800.348
Te
huur:
Blankenberge,
appartement
met
zeezicht,
opgefrist, 2 slaapk., inger.
keuken, zuiders terras, douche en
bad, app. wc, wifi, digit. Tv, alle
comfort, info tenzon@telenet.
be of 03.666.35.80 na 20 uur

Herentalsebaan 451 - 2160 Wommelgem - 03 320 80 80 - www.adrconstruct.be - dir@adrconstruct.be
Herentalsebaan 451 - 2160 Wommelgem - 03 320 80 80 - www.adrconstruct.be - dir@adrconstruct.be

Sint-Jobse taiko-groep toont
Japanse drumkunst in Hamburg
• herstoffering
• maatwerk

BEZOEK
ONZE
WEBSITE

Filip Meyvis

vakmanschap sinds 1960

Taiko-groep Yorokai trekt in oktober naar de Euro Taiko Expo in Hamburg. Samen met
51 andere groepen treedt het Sint-Jobse demoteam er op. Wie de Japanse drumkunst
wil leren kennen kan echter dichter bij huis terecht, want Yorokai wil de passie met
iedereen delen.
Annick Robberecht en Egon Guilliams zijn zelf helemaal verliefd op taiko. Vorig jaar
namen maar liefst honderd mensen deel aan het taiko-programma van Yorokai. “Een
mooie start, maar toen kwam corona en de lockdown. Toch hebben nog vijf (extra)
spelers zich bij het performanceteam aangesloten en verwelkomen we deze week
nog een elfde ervaren speelster die voor het eerst bij ons traint”, reageert Annick
Robberecht erg tevreden. “Dat is een grote aanwinst, want het duurt járen om spelers
op te leiden om complexe stukken comfortabel te spelen. Van bij de start van Yorokai
wisten we dat het jaren zou duren vooraleer we onze favoriete stukken konden spelen.
Maar vandaag blijkt dat ons team spelers telt die stérker spelen dan wijzelf. Hierdoor
zijn onze performances strakker dan voorheen.”
www.yorokai.com

Zetelbedrijf

• gordijnen
• stores
• binnenzonwering

“Voor uw comfort en gezondheid kan u
• tapijt naar maat vanaf heden enkel terecht na afspraak”
Pauwelslei 166 • 2930 Brasschaat • Tel 03 651 57 22 • www.HERFIL.be
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EPC nodig?
7/04/21
Plaatsbeschrijving nodig?
info@VeiligBouwenbvba.be
Gsm: 0476 45 20 43

POOLSE MANNEN

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

T. 0496 63 79 78 of 0496 08 41 68

10:35

HONDENVERZORGING

BOBBYLAND

Jachtwachtersdreef 312
2900 SCHOTEN

NIEUWE - WEBSHOP

TEL.: 03 663 35 76

MET EXCLUSIEVE AFSLANKPRODUCTEN
MET COLLAGEEN

Eerste Werf
Rock: matige
belangstelling
maar veel
groeipotentieel

www.slimway.be

GEHAALD EN GEBRACHT

Volgens de organisator zo’n 750
mensen kwamen eind augustus naar
Werf Rock op het plein voor Werf 44 in
Schilde. Janick Doré van brasserie W44
is hiermee tevreden voor een eerste
editie, die hij samen met muzikant Luc
Vandenbulcke in extremis had opgezet.
De aangekondigde Axel Daeseleire was
er wel, maar mocht geen plaatjes meer
draaien omdat het tijdschema overhoop
lag en het plein om middernacht
ontruimd moest zijn.

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

Weg met de vakantiekilo’s!
Schoten NIEUW: Verbertstraat 50
Schilde - Sint-Job - Antwerpen - Brasschaat - Deurne
Overige
ziewebsite
website
Overigelocaties:
locaties: zie

Er waren in de regio zaterdag heel
wat evenementen om samen met de
zomervakantie ook afscheid te nemen
van de strengste coronabeperkingen.
Het verklaart mede waarom het publiek
voor Werf Rock maar moeilijk de weg
vond naar het plein aan de Schoolstraat.
Plaats genoeg daar nochtans en er stond een professionele organisatie, maar net
daarom viel op dat er zeker tijdens de eerste optredens hooguit enkele tientallen
mensen aanwezig waren. Het was nochtans een gratis festivalletje, waar je wel een
Covid Safe Ticket voor nodig had.

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

Opwarmer en stand-upcomedian Raf Coppens bleef moedig grappen afvuren op
hoofdzakelijk lege stoelen. Ondanks de strakke pakken en het sterke optreden van
covergroep De Kreunaers, waaiden ook hun Kreuners-hits vooral weg met de wind
bij gebrek aan toehoorders. Pas in de vooravond, toen Katastroof optrad, werd de
grote lege vlakte met mondjesmaat gevuld. MDC kreeg nog het meeste sfeer in de
vooral afwezige ‘massa’. Omdat het opgestelde tijdschema te strak bleek, moesten
de mensen die speciaal gekomen waren om televisiepersoonlijkheid Axel Daeseleire
plaatjes te horen draaien, ook nog teleurgesteld worden.
“We moesten het plein tegen middernacht ontruimd hebben. Dat was zo opgelegd door
de gemeente. Heel jammer, maar de dj-set van Axel kon er zo echt niet meer bij”, zit
ook organisator Janick Doré, tevens uitbater van foyer W44, wat verveeld met het slot
van zijn eerste Werf Rock.

Te koop: 2de hands grote golfbag,
compleet met 7 ijzeren clubs,
putter, driver in houten 3 in 5
plus, 20 nieuwe golfballen, prijs
70 euro, tel 0473.98.33.80 Q6
Goedkoop leegruimen van uw tuin,
planten, hagen enz.. gratis offerte
0487.715.534 (particulier) Q7
Gezocht:
lesgever
voor
computer en laptop, ik ben een
beginneling, ik betaal 10 euro
per uur, gsm 0485.550.116 Q8
Goedkoop
afbreken
van
uw
tuinhuis,
garage
en
afvoeren,
gratis
offerte
0487.715.534 (particulier) Q9
Te koop: Opel Astra Classic,
4
deuren
1996,
goede
staat, rijdt prima, 850 euro,
tel
0486.245.784
Q10
Ophalen van groenafval met
containers,
gratis
offerte
0487.715.534 (particulier) Q11

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

KORT NIEUWS UIT SCHILDE
BRANDWEER OP AVONTUURLIJKE WANDELING

De vzw vriendenkring Brandweer Schilde heeft op zaterdag 28 augustus de
vierde editie van de Brandweeradventure op poten gezet, een avontuurlijke
wandeling in het thema van de brandweer. De tocht van 10 kilometer kon

worden bewandeld door teams van maximaal zes personen, onderweg
kwamen de deelnemers een tiental proeven tegen, waarbij ze bijvoorbeeld

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

Te
koop:
natuureiken
eetkamer, tafel + 6 stoelen,
salon en bijzettafel, p.o.t.k.
tel
0477.500.549
Q12

ALLE SCHILDERSWERKEN
binnen en buiten door Poolse mannen

T. 0496 63 79 78 of
0496 08 41 68

een brandweerspuit of pijl en boog ter hande moesten nemen. Achteraf was
er spaghetti.

FRIDA IN OPEN LUCHT

Enkele tientallen mensen kwamen film kijken tijdens de Maanlicht Cinema op woensdag
25 augustus. Op groot scherm in openlucht, op de parking van Werf 44 in Schilde, kon
het publiek via de film Frida het levensverhaal van de Mexicaanse schilderes Frida
Kahlo volgen. Met deze ‘buitenbioscoop’ gaf Cinema Sonja in augustus een frisse
wind aan de maandelijkse filmvertoningen, die normaal in de kleine zaal van Werf 44
doorgaan.

Robotkamp geslaagde opwarming
voor nieuwe schooljaar bij
STEM-pionier Sint-Jozefinstituut

Sportkriebels voor Specials
Ben jij tussen 8 en 30 jaar en sport je graag? Kom dan zeker naar deze
sportkriebels voor jongeren met een verstandelijke handicap, ASS of
psychische kwetsbaarheid. Tijdens deze namiddag krijg je voetbal-,

Tijdens een tweedaags robotkamp in het Sint-Jozefinstituut kregen 32 jongeren,
allemaal pientere jongens en meisjes die in juni nog in het zesde leerjaar zaten, de kans
om hun technische talenten te ontdekken en te ontplooien. Een leuke en coronaveilig
georganiseerde opwarming voor het nieuwe schooljaar.
Ook deze editie waren het de leerkrachten Jan Oostvogels (mechanica) en Bart Huyskens
( elektronica ) die het robotkamp hadden ingericht. “De deelnemers leerden gedurende
twee dagen spelenderwijs alle aspecten van STEM kennen: Science, Technology,
Engineering en Mathematics. De jongens en meisjes werden ondergedompeld in
de wereld van computergestuurde machines, 3D computertekenen, elektronica,
sensoren en solderen”, aldus Oostvogels, die er met plezier de laatste dagen van zijn
grote vakantie voor opofferde.
De tweede dag, na het programmeren, was het uitkijken naar welke robot-racewagen
het best en snelst het voorgeschreven parcours zou afleggen. Als beloning kregen
de toekomstige bollebozen hun eigen gepersonaliseerde minibolide mee. “Dankzij de
meegeleverde software en informatie kunnen zij nu ook thuis eigen creaties bedenken,
verder experimenteren en hun robotwagen zelf verder opvolgen en uitbouwen. Dit
maakt ons Sint-Jozef-STEM-project compleet”, aldus Oostvogels.
De deelnemers ontdekten meteen of een STEM-studierichting voor hen is weggelegd.
Steeds meer jongeren tonen interesse
voor wetenschap en technologie
gekoppeld aan voldoende kennis
van wiskunde. In het Schotense
Sint-Jozefinstituut, pionier in STEMonderwijs, integreren ze ook nog een
pakketje engineering in dit pedagogisch
aanbod.
De fascinerende robotrace werd
het spannend hoogtepunt van het
tweedaagse kamp. Ook de ouders
waren die namiddag getuige. Fier
presenteerden alle 32 robotbouwers hun
eigen robot op het racecircuit.
Binnen het Sint-Jozefinstituut in
Schoten kan er al van in de eerste graad
gekozen worden voor een STEM-richting
en die wordt verder uitgebouwd in de
tweede en derde graad. Ze hebben er
zowel een aangepast programma voor
TSO als voor BSO.
www.sjs.be

dans- en basketbalinitiatie op maat in kleine groepjes.
De smaak te pakken? Dan ben je heel welkom in een G-sportclub.
Wanneer: woensdag 6 oktober 2021 van 14 tot 17 uur
Waar: Sport Vlaanderen Brasschaat, Bredabaan 31, 2930 Brasschaat
Doelgroep: personen met een verstandelijke handicap
Leeftijd: 8 tot 30 jaar
Prijs: 9 euro
Inbegrepen: verzekering, begeleiding en gadget
Busvervoer: 9 euro
Inschrijven: antwerpen@s-sportrecreas.be of 03 285 43 35
Uiterste inschrijvingsdatum: 17 september 2021.

Ik zoek werk: poetsen, strijken,
wassen,
ramen
poetsen,
tel
0489.79.80.60
Q27
Leren Frans spreken en verstaan
met een leuke babbel? 15 euro/u
in Zoersel tel 03.383.54.51 Q28
Ik zoek werk: tuinonderhoud,
schilderen,
bezetten
enz
tel
0465.71.30.86
Q29
Te huur: app. 1ste verd. Schoten,
Heikantstraat 33, 2 slpk, cv
op gas, garage, huurprijs
775 euro/mnd, bezichtiging
na afspraak, bel tussen 1320u 0497.97.44.87
Q30

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

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
reiniging, met de beste producten
en het beste resultaat tel
0483.387.759 (particulier) Z183

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

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

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

Elshout overrompeld voor
garageverkoop buurtraad
Eind augustus kon de vijfde garageverkoop van buurtraad wijk Elshout dan toch
doorgang vinden. De interesse was overweldigend. 106 wijkbewoners hadden
ingeschreven om hun waren te kunnen aanprijzen op hun eigen adres. “Dat is een
absoluut record”, weet medeorganisator Guido Jansen.
Na het covid uitstel van vorig jaar hadden veel bewoners de extra tijd genomen om
hun garage, kelder of zolder op te ruimen en een aanzienlijke hoeveelheid curiosa,
kleinmeubels, kledij of gereedschap en allerlei aan te bieden.
En ook vanuit de bezoekers was er een ongekend grote toeloop. De grote dichtheid
van standen werkte het wandelen en fietsen in de hand, zodat zij die dachten met de
wagen door te komen zich onvermijdelijk vastreden. Veel bewoners zetten een tafel en
wat stoelen buiten, en hadden en gezellige babbel met de buren.

TE KOOP
Nieuwbouw dakapp.

3 slk, (17, 17 en 14,5 m2) Centrum Sint-Antonius Zoersel 140m2
+ 40m2 zuidterras + 80m2 bergzolder, overal ingemaakte kasten,
BEN30, modern ingericht.
430.000 euro + BTW, garageplaats + berging mee aan te kopen
25.000 euro + 5000 euro + BTW
0495 58 06 54

Garagepoorten
domeinpoorten
zonwering rolluiken
automatisaties
alle herstellingen
en onderhoud

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

=

03/658 14 80

info@poortencentrale.be

www.bomen-patrickgeerts.be

0495 22 38 63

RESTAURATIE VAN
ANTIEKE MEUBELEN
Paul Goyvaerts
0496 43 68 54

AANKOOP VAN
AANKOOP
VAN OUD
OUDGOUD
GOUD,
OOK
IN
SLECHTE
STAAT
OOK IN SLECHTE STAAT
DIRECTE
DIRECTEBETALING
BETALING
PAALSTRAAT6262
PAALSTRAAT

DINSDAG T.E.M
VRIJDAG
- 12U30 en 13U30 -18U00
SINDS
20059U30
IN SCHOTEN
ZATERDAG
9U30
-18U00en 13u30 - 18u00
DINSDAG T.E.M. VRIJDAG 9u30 - 12u30
OOK OP AFSPRAAK

ZATERDAG DOORLOPEND van 9u30 tot 18u00
OP94AFSPRAAK
226
06
Nostalgie du Passé -OOK
Paalstraat
- 2900 Schoten 03
- 03/226
58 0658
- nostalgie.du.passe@telenet.be

Festi Streat: ruim duizend mensen
genieten van mondiale streetfood
en visitekaartje lokale chefs
De eerste Festi Streat, het meer bescheiden alternatief voor het
afgelaste Wezel Culinair, leidde zeker vrijdagavond en op een onverwacht
zonovergoten zaterdag tot gezellige taferelen achter het Lodewijk de
Vochtplein in ‘s-Gravenwezel
De foodtrucks boden streekgerechten uit onder meer de Filippijnen, Japan, de Balkan,
Spanje, Mexico en de Verenigde Staten. Maar ook Yoshi Mariën (Hertebos), Sergio
De Meester (Bodega Gilles), Christine Mees en Tim Schoeters (Thijm) en Dirk Martens
(Kaasmeester) demonstreerden waarom ’s-Gravenwezel en Schilde ook na het
verdwijnen van dEssensi zo’n sterke culinaire reputatie genieten.
“Verspreid over de drie dagen zijn er ruim duizend, mogelijk zelfs 1500 mensen
gepasseerd”, aldus een tevreden organisator Michel Van Genechten. “De bezoekers,
die gratis naar binnen mochten, hielden zich voorbeeldig aan de coronavoorschriften.
Die regels, zoals maximaal toegelaten bubbels van acht, hadden geen negatieve
invloed op de sfeer. Iedereen vond het gezellig en de mensen genoten zichtbaar van
het gevarieerde eten, maar ook van elkaar. Ik blijf ambiëren om een vervolg te breien
aan de tienjarige traditie van het grotere Wezel Culinair, maar ik sluit evenmin uit dat
Festi Streat terugkomt.”
Onder meer schepen Olivier Verhulst
(Open Vld), die met het lokaal bestuur
van Schilde organisator Michel Van
Genechten flink ondersteunt, genoot
met zijn pas uitgebreide gezinnetje van
de gemoedelijke ambiance. Hij en zijn
echtgenote Lotte Bertjens toonden fier
hun drie maanden oude dochter Eloise
aan de andere bezoekers. Het schattige
baby’tje liet de exotische gerechten die
op Festi Streat werden aangeboden nog
links liggen en hield het dit keer bij vers
gemaakte pap.

opendeur atelier 26

Snoeien en vellen van bomen
met hoogtewerker
+ stronken frezen

Hedwig Verheyen

Greet Willems

Met verschillende disciplines
tonen vorm en kleur ‘leven’ in
al zijn facetten.

Artpralinetjes en kleurrijke vrolijke illustraties,
KipKiekes.

schilderijen, etsen, pastels
en lino’s

schilderijtjes en
digitale tekeningen

18/9 en 19/9/2021 van 10.00u tot 17.00u
Kuipersakkerstraat 26, 2900 Schoten

Te koop: houtkachel, allesbrander, weinig gebruikt, met buizen
en accessoires, goede staat,375
euro, tel 0486.245.784 Q13
Ophalen
van
huisvuil,
afval,
gratis
offerte
0487.715.534 (particulier) Q14
Goedkoop
afbreken
van
uw
afsluiting,
betonplaten
en afvoeren, gratis offerte
0487.715.534 (particulier) Q16

Wil je een goede
algemene conditie?
Een vechtkunst leren met gediplomeerde trainers?
Trainen in een plezante recreatieve club?
Probeer eens één van deze 2
onderstaande Koreaanse vechtkunsten

Snelheid ter hoogte van
werf Metropoolstraat
nog altijd te hoog
Ter hoogte van de werken aan de Metropoolstraat rijdt nog altijd één
op vier te snel. Dat blijkt uit nieuwe politiecontroles. En in de Alice
Nahonlei droegen zes chauffeurs geen gordel.
Over een strook van goed één kilometer tussen Jozef Cogelslei en brug van
den Azijn wordt in opdracht van De Vlaamse Waterweg een nieuwe kaaimuur
aangelegd. De rijstroken werden er versmald en wie de werf passeert, mag
slechts 30 km per uur rijden. Omdat het al te gevaarlijk zou zijn om ook nog
eens fietsers te mengen in die verkeersstroom, worden zij omgeleid via de
Jozef Cogelslei, Toekomstlaan en Straalstraat. Beide maatregelen worden
met heel veel verkeersborden aangekondigd op de bewuste strook.

Sporthal Campus Vennebos
Hoevedreef z/n te Schilde
Meer info i.v.m. trainingsdagen en uren vind je op onze
website www.chonjischilde.be
Inlichtingen:
03 383 68 83 of 0498 72 83 75
03 384 07 15 - 03 354 58 99

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
Ik koop: alles van Nintendo, Sega,
Playstation. Ook oud speelgoed,
(oude) strips, verzamelobjecten
allerhande, curiosa, memorabilia, enz... Kortom, hebt u iets
leuk in de aanbieding, geef me
een seintje: 0487.365.100 Z145

Toen de lokale politie na noodkreten van arbeiders, die zich door het te snel
rijdend verkeer onveilig voelen, enkele weken geleden de snelheid kwam
meten, bleek liefst één op drie voertuigen sneller dan 30 km per uur te rijden
met ruim vijfhonderd boetes en tien ingetrokken rijbewijzen tot gevolg.
Zopas werd de actie herhaald. Er bleek nog niet veel beterschap in
het rijgedrag van wie de werf passeert in de Metropoolstraat. Van de
967 gecontroleerde chauffeurs reden er opnieuw 257 te snel op de
Metropoolstraat. Onder hen vijf bestuurders die meer dan dubbel zo snel
reden dan toegelaten.
Ook op andere plekken hield de politie toezicht. In de Eethuisstraat konden
elf snelheidsovertredingen vastgesteld worden bij 458 chauffeurs.
De politie vatte ook post op de Alice Nahonlei, waar een actiegroep van
bewoners zopas nog klaagde over toenemend snel rijdend verkeer sinds
de Wezelsebaan ter hoogte van de Botermelkbaan gedeeltelijk afgesloten
werd. Toch werd hier vreemd
genoeg niet gecontroleerd op
snelheid. Wel bleek onder de 105
gecontroleerde bestuurders één
te veel gedronken te hebben. Drie
personen gebruikten hun gsm
tijdens het rijden en zes chauffeurs
droegen geen gordel.
“We doen echter wel regelmatig
snelheidscontroles in deze straat.
De Alice Nahonlei en Alfons
Servaislei vormen een van de
meest gecontroleerde assen op
vlak van snelheid. Dit jaar alleen
al voerde ons verkeersteam er
46 snelheidscontroles uit”, duidt
woordvoerder Kristel Wouters.

Terugblik op geslaagde Klassieke
Week: prachtige concerten op
verrassende locaties
Met zes even verscheiden als prachtige concerten heeft de Klassieke
Week, waarvoor de gemeente Schoten samenwerkte met lokale
organisatoren, haar doel bereikt.

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

Initiatiefnemend Schepen van Cultuur Charlotte Klima (N-VA) miste een
klassiek aanbod in het Schotense zomerprogramma en ging dan maar
zelf samenwerkingsverbanden aan met kenners op het terrein zoals de
Koningshofconcerten, Marjan Hellraeth van AULOS en de lokale academie.

ZONWERING • ROLLUIKEN •SCREENS

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

In de priorij Regina Pacis/Vita et Pax-college zaten de gastvrouwen-zusters
benedictinessen aandachtig luisterend op de eerste rij te genieten van
het Anemos Saxofoonkwartet. Kurt Bertels, virtuoos op tenorsax, en zijn
kompanen combineerden in hun programma verrassend Bizet en Bach
met Piazzolla en Brel. De muzikanten van hun kant waren vol lof over de
fenomenale akoestiek van de modernistische kapel.

GRATIS
MOTOR

GRATIS
MOTOR

Onder meer Eva De Bleeker, staatssecretaris van Begroting voor Open Vld
en oud-leerling van het Vita et Pax-college, beklaagde zich allerminst dat
ze helemaal vanuit haar woonplaats Hoeilaart naar Schoten was gekomen
voor dit concert in het kader van de Klassieke Week.

We zijn in Schoten gezegend met heel wat talent zoals organist Marc
Verbeeck, Anne Cambier en Edwig Abrath en wilden hen graag een podium
bieden.”

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
Uurwerken, batterijen

info.dekeyser@gmail.com
en bandjes: Denys & Ca
Bel of mail voor een GRATIS prijsofferte
Bredabaan
410, Brasschaat
Bredabaan
246
Open
van ma in
t/m1 vrij
Uw hondje
gehoorzaam
of 2van 9 tot 12u en van 13 tot 17u
Brasschaat
0310
430
83
Zaterdag
van
tot20
15u
lessen bij u thuis? Bel voor een
www.denys-co.be
afspraak, 0495.20.76.50 Z149

03/651 33 40

Verzamelaar
koopt
oude
munten en bankbiljetten, tel
0475.34.21.18 (particulier) Z153
Wij helpen u graag met
het opkopen en opruimen
van
inboedels
bij
een
overlijden of een verhuis, bel
0495.233.678 (particulier) Z154

www.dirkvanlaerbvba.be
info@dirkvanlaerbvba.be
Te

koop:

propere

golfballen,
ballen,
Z160

Daarnaast traden gelauwerde artiesten op zoals het Desguin strijkkwartet 50 euro voor 100
03.658.10.88
en Wannes Cappelle, niet met zijn band Het Zesde Metaal, maar als Schubert- tel
vertolker met Nicolas Callot aan zijn
zijde. Voor elk concert was er een
behoorlijke opkomst. De avond met
het orkest van De! Kunsthumaniora
en sopraan Anne Cambier als
www.dirkvanlaerbvba.be
gaste in De Kaekelaar was zelfs
info@dirkvanlaerbvba.be
uitverkocht.

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

T. 0474 71 53 97

Organist Marc Verbeeck verwees in
een goed gevulde Sint-Cordulakerk
tijdens zijn concert naar één van zijn
notoire voorgangers: de Schotense
componist Arthur Verhoeven.

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

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

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

Marc Perneel heeft alweer
roman klaar:
van politiebureau naar klooster
Schotenaar Marc Perneel moet één van de meest bedrijvige auteurs zijn. Goed
een half jaar na uitgave van zijn bestseller ‘Opsporingsteam Schoten’, ligt er met
‘Louise’ alweer een nieuw boek in de winkel. Geen thriller dit keer, maar een vlot
lezende psychologische roman die nog als vakantielectuur kan dienen. Opnieuw
passeren een aantal bekende locaties uit de Voorkempen de revue.
De in Brugge opgegroeide Schotenaar stond zelf te kijken van het succes van zijn
crime story, waarbij een fictieve vrouwelijke rechercheur van de lokale politie van
Schoten gevolgd werd bij het oplossen van een aantal mysterieuze moorden in en
rond de kerktoren.
“Met bijna duizend verkochte exemplaren is dit veruit mijn meest gelezen boek.
Mensen spreken me er zelfs over aan wanneer ik door het dorpscentrum loop. De
herkenbaarheid van een aantal personages en plekken heeft zeker bijgedragen tot
dit succes”, vermoedt Perneel.
“Dat is in Joucas, een mooi klein dorpje in de Provence. We zijn er vroeger wel eens op
vakantie geweest. ‘Mijn” Louise komt er terecht om een kluizenaarsleven te leiden
nadat ze verkracht wordt, ongewild zwanger raakt en letterlijk struikelt over de
fameuze ‘bobkes’. Dat zijn de paaltjes die oud-burgemeester van Antwerpen Bob

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

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

0487.715.534 (particulier)

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
Te koop: garage Kattenhoflaan
14 St. Job, tel 03.646.28.63
of
0477.194.189
Z162
Goedkoop vellen van bomen
en afvoeren, gratis offerte

Q1

Gevraagd: poetsvrouw, 6u om de
14 dagen in ’s-Gravenwezel, bij
voorkeur met eigen vervoer, tel
0496.80.79.83 (particulier) Q2
Goedkoop
verwijderen
en
afvoeren
van
coniferen
en
hagen,
gratis
offerte
0487.715.534 (particulier)
Q3
Gezocht werk: gepens. privé- of
directiechauffeur zoekt werk, niet
fulltime, gsm 0497.66.08.23 Q4

EN ANDERE PLAATSEN

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

Cools destijds liet zetten op de Meir en al snel weggehaald moesten worden omdat
iedereen erover viel. Die tuimelperte zal een keerpunt blijken in Louises leven.”
De paaltjes op de Meir zijn in dit nieuwe boek niet de enige herkenbare
decorelementen. “Ook in Schoten gebeurt er weer een en ander ja”, bladert Perneel
door het boek. “Journalist Sven, het andere hoofdpersonage, woont bijvoorbeeld
aan de Churchilllaan. En ook in de abdij Onze-Lieve-Vrouw van Nazareth van de
Trappistinnen in Brecht , net voorbij Schoten, spelen zich heel wat scènes af. Ik ken
die plekken zelf allemaal vrij goed. Dat helpt om mijn verhaal realistisch over te
brengen.”
Marc Perneel zal zijn nieuwe roman in december live voorstellen op een nieuwe editie
van de Schotense boekenbeurs in de Braembibliotheek. Daar zullen ook twintig
andere lokale auteurs present zijn.
Louise, psychologische roman, uitgegeven bij StoryLand, 174 blz., 20 euro, te koop
in de krantenwinkel ‘t Klaverke Vier aan de Churchilllaan en Standaard Boekhandel.

Win een exemplaar

Dankzij Bode Van Schoten en Marc Perneel kan u een exemplaar winnen van
‘Louise’. Wil je kans maken?
Mail dan je adresgegevens door op wedstrijd@bodevanschoten.be

Bosch Car Service

DE VOORKEMPEN

Tuin in Schilde zoekt man/vrouw
voor wekelijks onderhoud op
vrijdag, tel 0477.66.23.70 Z167

compleet, goed en betaalbaar

Snuffelmarkt
17-18-19
september
van
12u-18u,
Churchilllaan 173, Schoten Q21

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

ACTIE
BIJ ONDERHOUD
GRATIS 2L
SCREENWASH

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

Klok
stuk?

Alle merken GRATIS
afgehaald en teruggebracht

03 652 17 77

Te huur: app. 1ste verd. Victor
Nelisstr. 41, Schoten, living, kkn,
badk, wc, 1 gr. slaapk, 1 kl slaapk,
kelder, tuin, vraagprijs 840 euro/
mnd tel 0475.769.569
Q22
Te koop: garage, Kattenhoflaan
14, St. Job, tel 03.646.28.63
of gsm 0477.194.189
Q23
Te huur: studio achterkant
zeedijk, 2de verd., zonnekant,
500 euro, Mariakerke, gn
huisd tel 0485.52.15.61
Q24
Te
koop:
overlockmachine
Serger, in zeer goede staat
tel
03.383.17.31
Q25
Te
huur:
app.
2
slpk,
Churchilllaan 273 Schoten, 1ste
verd, vrij 1/11/2021, prijs 625
euro tel 0476.89.98.83
Q26

schoolmateriaal binnengebracht, we kregen ook 175 dozen, 36 rollen plakband en
balpennen van het bedrijf Pipelife in Kalmthout om alles in te kunnen verpakken.” Een
week lang is ze op school nog druk in de weer geweest om alles te sorteren.

Sint-Job – Go! Basisschool De Brug
levert schoolmateriaal aan
getroffen Waalse scholen
Met een vrachtwagen en enkele bestelwagens is het schoolmateriaal dat bij Go!
basisschool De Brug was ingezameld, afgeleverd in Rochefort. Van daar ging het naar
door noodweer getroffen schooltjes in het Luikse Trooz.
“Pas als je het met eigen ogen ziet, begrijp je de omvang van de ramp“, bekent juf
Stefanie Lindner die de inzamelactie op touw heeft gezet. “Het water heeft er twee tot
drie meter hoog gestaan. Toen ik een kleuterklas zag, kreeg ik het heel moeilijk omdat
ik het me plots erg levendig kon voorstellen. De mensen hier waren overdonderd
en hadden in broodjes met worst voor ons voorzien. Zo ongelooflijk dankbaar zijn
ze.” Ook hier kregen de vrijwilligers lekkers voor vertrek. “Atelier Co-Pains uit
Brasschaat had voor iedereen koffiekoeken geschonken”, vertelt Juf Stefanie die
zelf ook enorm dankbaar is voor de solidariteit van zoveel mensen. Immers heel wat
vrijwilligers, ouders, de Lions serviceclub en een brandweerman van Zone Antwerpen
stonden paraat in de Brugstraat om het geschonken materiaal in te laden en weg
te brengen. “In een uur tijd was alles geladen dankzij zoveel helpende handen. Het
blijft onvoorstelbaar hoeveel de actie teweeg heeft gebracht. Er is enorm veel

Dat het broodnodig was, kon ook brandweerman Roel Vermandere getuigen. “Op 13 juli
zijn we met negen man naar het noodgebied vertrokken om mensen uit hun huizen te
redden. Het water stond er anderhalve meter hoog”, herinnert hij zich nog goed. “We
konden vijftien mensen evacueren en toen is onze boot gezonken. Door de kracht van
het water is die tegen een verkeerslicht gekatapulteerd. Ik kon me nog net aan een
gevel vastklampen.” Later keerde hij nog terug naar Luik om tunnels leeg te pompen.
Hij aarzelde geen moment om nu ook te helpen. Serviceclub Lions zet ook mee koers
naar Rochefort. Gouverneur Magda Baptist van Lions Antwerpen, Vlaams-Brabant en
Limburg is onder de indruk. “Dit is geweldig en zo goed georganiseerd van juf Stefanie.
Onze club denkt ook aan de kinderen en heeft intussen 50.000 euro uitgetrokken
voor 2.500 gevulde rugzakken voor de Waalse scholieren”, terwijl ze naast Daniel Van
Themsche plaatsneemt in de kleine vrachtwagen. Voor hem is het zijn vijfde rit sinds
17 juli. “Dankzij de lokale Lions Clubs wisten we meteen wat de grootste noden waren
ter plaatse”, bekent hij. “We zijn Daniel meteen gevolgd”, zegt Oswald Van Sintejan van
Lions Minerva Zoersel. “Lions Kontich sponsort nu ook tien nieuwe wasmachines die we
meenemen naar Rochefort. Vooral aan wasmachines, droogkasten en droogrekken is
er nu dringend nood”, geeft Van Themsche nog graag mee.
Wie wil steunen: dvth@telenet.be

Vordenstein pronkt
met dahliacollectie
De dahliacollectie van park Vordenstein is dankzij de goede zorgen van de
groenarbeiders van Agentschap Natuur en Bos en de door Joris Eynatten
en Dirk Vanhimbeeck aangestuurde vrijwilligers na meer dan vijftien jaar
uitgeroeid tot een referentie in Vlaanderen. De collectie telt meer dan 250
variëteiten waaronder vele oude Belgische kweekresultaten.
Onlangs nam Dirk Chevalier van Tuinpunt geïnteresseerden mee voor een
geleide wandeling door de bloemenzee, die in augustus traditioneel op z’n
mooist is. Er was heel wat belangstelling.
De deelnemers kregen te horen dat de dahlia eigenlijk een Mexicaanse bloem
is, genoemd naar de Zweedse botanicus Andreas Dahl. Ze werd 230 jaar
geleden ingevoerd in Europa. Vanuit Madrid verspreidde de bloem zich al snel
over andere landen. In België werd de bloem vanaf haar aankomst in 1800
meteen populair.
“Wat de tulp betekent voor Nederland, is de dahlia zeker geweest voor ons
land”, weet Dirk Chevalier, voorzitter van de vereniging Tuinpunt. “Maar die
reputatie dreigde de laatste jaren verloren te gaan. Steeds meer professionele
telers houden ermee op en bekende demonstratietuinen zoals die van Bredene
en het Vrijbroekpark in Mechelen hebben de dahlia aan de kant geschoven.
Veel tuinarchitecten kijken wat meewarig naar de ‘Mexicaanse schone’. Ten
onrechte. Daarom is het zo waardevol dat de dahlia in Vordenstein wel de
waardering krijgt die ze verdient.”

ALGEMENE
DAKWERKEN

Denys & Co
Inkoop ouD gouD,

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

Carolien Snoeys,
8C8 VASTGOED BVBA

PEETERS MARC

juwelen en munten.

HerstellIngen
en eIgen ontwerpen.

unIeke gouDen
en vIntage juwelen

BreDaBaan 246, BrassCHaat

03 430 20 83

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

Waarom
Waaromkiezen
kiezenvoor
voor
Bruynseels-Vochten?
Bruynseels-Vochten?
55overtuigende
overtuigenderedenen
redenen
OfOf
je nu
een
nieuwe
woning
aan
hethet
bouwen
bent
of of
een
renovatie
je nu
een
nieuwe
woning
aan
bouwen
bent
een
renovatie
plant,
zonder
ramen
enen
deuren
ben
je niks!
BijBij
Bruynseels-Vochten
plant,
zonder
ramen
deuren
ben
je niks!
Bruynseels-Vochten
ben
je gelukkig
aan
hethet
juiste
adres.
Ook
alsals
je op
zoek
bent
naar
een
ben
je gelukkig
aan
juiste
adres.
Ook
je op
zoek
bent
naar
een
veranda
of of
iets
anders
omom
hethet
buitenleven
aangenamer
te te
maken.
veranda
iets
anders
buitenleven
aangenamer
maken.
Nog
niet
overtuigd?
Deze
5 redenen
doen
je je
zeker
van
gedachten
Nog
niet
overtuigd?
Deze
5 redenen
doen
zeker
van
gedachten
veranderen!
veranderen!
1. Altijd
up-to-date
1. Altijd
up-to-date
Ook
al bestaat
hethet
familiebedrijf
al meer
dan
3030
jaar
lang,
ze ze
zorOok
al bestaat
familiebedrijf
al meer
dan
jaar
lang,
zorgen
ervoor
datdat
ze ze
steeds
opop
dede
hoogte
blijven
vanvan
trends
enen
be-begen
ervoor
steeds
hoogte
blijven
trends
langrijke
vernieuwingen
in hun
vakgebied.
langrijke
vernieuwingen
in hun
vakgebied.

4. Alles
in in
eigen
beheer
4. Alles
eigen
beheer
Van
advies
enen
opmeting
tottot
samenstelling
enen
plaatsing,
ze ze
doen
al-alVan
advies
opmeting
samenstelling
plaatsing,
doen
lesles
zelf!
DeDe
vakmannen
werken
met
dede
modernste
technologie
enen
zelf!
vakmannen
werken
met
modernste
technologie
zijnzijn
uitgerust
met
hethet
juiste
gereedschap.
uitgerust
met
juiste
gereedschap.

2. Advies
opop
maat
2. Advies
maat
ZeZe
denken
met
je mee,
zodat
ze ze
samen
jouw
droomproject
kunnen
denken
met
je mee,
zodat
samen
jouw
droomproject
kunnen
realiseren
opop
een
kwalitatieve
enen
duurzame
manier.
realiseren
een
kwalitatieve
duurzame
manier.

5. Fantastische
garantie
5. Fantastische
garantie
Je Je
kankan
rekenen
opop
maar
liefst
1010
jaar
garantie
opop
dede
geleverde
ve-verekenen
maar
liefst
jaar
garantie
geleverde
randa,
ramen
enen
deuren
énén
dede
uitgevoerde
werken.
randa,
ramen
deuren
uitgevoerde
werken.

3. Materiaal
van
topkwaliteit
3. Materiaal
van
topkwaliteit
Je Je
kankan
niet
enkel
rekenen
opop
een
uitstekende
service
vanvan
hethet
perniet
enkel
rekenen
een
uitstekende
service
personeel,
maar
ze ze
werken
ook
enkel
met
gerenommeerde
enen
innovasoneel,
maar
werken
ook
enkel
met
gerenommeerde
innovatieve
leveranciers.
tieve
leveranciers.

Ontdek
hethet
allemaal
zelf
tijdens
dede
Ontdek
allemaal
zelf
tijdens

OPENDEURDAGEN
OPENDEURDAGEN
OP
1818
EN
1919
SEPTEMBER
ININ
KALMTHOUT!
OP
EN
SEPTEMBER
KALMTHOUT!

OPEN-DANSDAGEN
JAN PIRREWIT SCHOTEN

Wij zijn op zoek naar iemand
(in het bezit van een wagen)
die onze kindjes, 2 broertjes (3
en 6 jaar), op dinsdag en donderdag van school (Sint-Ludgardis Schoten) haalt om 15u20
en opvangt tot 18u00. Wij wonen in Schotenhof. Indien interesse, gelieve met te contacOns
veranda
sh
Ons
veranda
teren: +32 471 20 58 81 Q17
Te koop:antieke Ducque biljart
met gesculpteerde poten.Inclusief origineel telraam, ballen en
keu. Perfecte staat. Uniek stuk.
Prijs otk. Tel 0475.44.60.67 Q18

RAMEN
• DEUREN
• VERANDA
RAMEN
• DEUREN
• VERAND
Te koop: winterbanden,
Uniroyal
TUINKAMERS
&&
WOONKAMERUITB
TUINKAMERS
WOONKAMERUIT
op alu velg 205/60-R16,
400
euro
perf staat tel 0476.411.334 Z166

Kunstenmarkt op 12 september
startmoment voor
nieuw artistiek collectief
De Week van de Amateurkunsten is niet meer, maar lokale kunstenaars bouwen nu
met de zegen van de cultuurraad aan een nieuw platform: KUS. Dat staat voor Kunst
uit Schoten. Initiatiefnemer Simone Dörflinger doet een warme oproep aan collegakunstenaars om zondag 12 september deel te nemen aan de geplande kunstenmarkt.
De week van de amateurkunsten, kortweg WAK, werd in 2018 op nationaal niveau
stopgezet. In Schoten breidden ze er in 2019 nog wel een vervolg aan met een prachtig
slotfeest, maar daarna werd het stil.

Voel jij de danskriebels? Heb je interesse in folklore, toffe
zondagvoormiddagen en boeiende optredens in binnen-en buitenland?
Ben je tussen 4 en 14 jaar?
Kom dan naar onze open-dansdagen in september!
We repeteren elke zondag van 10u-12u in Bloemendaal.
Voor meer info contacteer ons via janpirrewit@gmail.com

lokaal
lokaal

4 4 SHOP
SHOP

GEVRAAGD
WIJNEN - CHAMPAGNE
en PORTOS
Aankoop volledige wijnkelders
en kelderresten

nieuwbouw - renovatie - herstelling
Plaatsen van rookmelders
Domotica !

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

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

Tel. 03 295 60 60 (tijdens kantooruren)

Geniet
Genietvan
van
Speciale
Specialevoo
voorwaar
rwaard

Vanuit de cultuurraad startte de voorbije maanden een werkgroep op met als doel om een
nieuw concept te bedenken voor een opvolger. Het resultaat? Kunst Uit Schoten, kortweg
K.U.S.. “Een initiatief dat iedere Schotenaar die kunst bedrijft een platform wil bieden”,
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A
aldus Simone Dörflinger, zelf een textielkunstenaar en gemandateerd
doorDEEL
deDEEL
cultuurraad.
“We komen voor het eerst naar buiten met een kunstenmarkt tijdens de opening van het
Schotense cultuurseizoen op zondag 12 september, Open Monumentendag. Plaats van
afspraak is het plein voor de Braembibliotheek van 13 tot 18 uur. Bij regenweer schuilen
we in de bib of in De Kaekelaar. Iedere Schotense kunstenaar kan gratisToonzaal
deelnemen.
We Kalmth
&&
hoofdzetel
Toonzaal
hoofdzetel
Kalm
Brasschaatsteenweg
292
voorzien een kraampje met tafel en stoelen. Ook straatanimatoren, muzikanten
of poëten
Brasschaatsteenweg
29
T 03-666
5757
8686
- info@bruvo
T 03-666
- info@bru
zijn welkom om leven te brengen op onze kunstenmarkt.”
Kandidaat-exposanten wordt gevraagd een mail te sturen met voorstelling van zichzelf en
de gekozen kunstvorm.
20W43_BRUVO_KK_1_1.indd
1 1
20W43_BRUVO_KK_1_1.indd

“Dit wordt slechts een begin”, aldus Simone Dörflinger, die samen met cartoonist
Danny Maes en keramiste Lieve Geerinckx alvast zelf het kleurrijke spandoek met KUSlogo creëerden om hun kunstenmarkt aan te kondigen. “We organiseren alvast nog een
ontmoetingsdag op zondag 24 oktober waar we de stuurgroep en onze mooie plannen voor
de toekomst willen voorstellen. Ook
hiervoor mag je je al aanmelden.”
Ook kalligrafe Rita Leers,
viltkunstenaar Gerd Van de Ven en
‘ceremoniemeester’ Luc Verhulst
trekken mee de kar en hielpen bij de
afwerking van het spandoek voor de
kunstenmarkt.
vilt-art@enomis.be en
vincent.jespers@schoten.be

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

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

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

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

Gsm 0475 32 44 00
aankoopvanvoertuigen@skynet.be

Drukbezocht en fel beleefd
dernyspektakel
Sanne Cant was lang niet de enige winnares van het dernyspektakel in
’s-Gravenwezel. De lokale horecabazen, de piepjonge wielerbelofte Ibe Van
Houte, organisatoren Raymond Persyn en Marc Vermeiren en Dirk Bauwens
(N-VA) glunderden al bijna even hard als de Belgische kampioene. “Zelden is
er zoveel volk komen opdagen als voor deze eerste post-corona en exclusief
vrouwelijke editie van onze koers”, aldus burgemeester, die als hoofdsponsor
droomt van een vipdorp op het Lodewijk De Vochtplein.
Het was al donker toen Sanne Cant in de Kerkstraat de finale beslechtte door
in een beklijvende spurt en voor een fel meelevend publiek wereldkampioene
veldrijden Lucinda Brand (NL) te kloppen. Maar ook de twaalf andere snelle
dames afkomstig, waarvan velen voor het eerst aan hoge snelheid achter zo’n
lichte motorfiets aan reden, hadden zich niet onbetuigd gelaten. Het was een
knap staaltje topsport dat maandag rond de kerktoren Sint-Catharina werd
opgevoerd.

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 koop: propere golfballen, 50 euro voor 100 ballen, tel 03.658.10.88
Z160
Te koop: garage Kattenhoflaan
14 St. Job, tel 03.646.28.63
of
0477.194.189
Z162

“De koers is en blijf fantastisch voor ’s-Gravenwezel. De mensen mogen eindelijk
terug samen buiten en zijn daar duidelijk aan toe. Heerlijk om zien”, aldus
burgemeester Dirk Bauwens, die zich door de tricolore trui van Sanne Cant niet
liet tegenhouden om haar samen met sportschepen Pascale Gielen (N-VA- te
feliciteren. De burgemeester was blij dat hij dit keer geen coronaregels meer
moest handhaven, maar ontspannen mee een pintje kon drinken.
“We hebben als gemeente dit keer opnieuw en heel bewust een toelage van
10.000 euro toegekend aan Wezel Sportief omdat die in aanloop naar deze 26ste
editie in coronatijd heel wat sponsors zag afhaken. Omdat pas laat bekend
raakte dat de koers toch mocht doorgaan, moesten Raymond Persyn en Marc
Vermeiren bovendien snel schakelen om dit nog voor elkaar te krijgen. Petje
af voor hun werk”, aldus Bauwens. Hij ziet nog een grote toekomst weggelegd
voor het dernyspektakel.

T +32 3 353 33 30

- ERVAREN
SCHILDERS
- ERVAREN SCHILDERS
-

chapeau schilders
www.chapeauschilders.be

Sfeer en ambiance was er maandag
in de vooravond al genoeg toen de
jonge Ibe Van Houte (12) afgetekend
de kinderwedstrijd achter derny’s
won. Het jonge wielertalent uit
Stekene, die door Team Van Moer
Logistics al werd ingelijfd, werd
aan de finish luid toegejuicht door
mama Natasja Schelfhout, pepe en
meme en zelfs zijn overgrootouders
van 76 en 81 waren mee komen
supporteren. Het prijzengeld – enkele
waardebonnen voor de plaatselijk
kermis – deelde hij met zijn zusje Ilisa.

PROFICIAT!
Emile en Paula en café Breughel,
60 jaar geleden

Flor en Maria vieren platina huwelijk:
zeventig jaar vol avontuur

“Mijn ouders, die sinds 1965 in de Anjerstraat in de Schotense wijk Deuzeld
wonen, waren op 5 augustus 60 jaar getrouwd”, schrijft Nadine Copermans.
“Ik zou hen graag verrassen met een foto in ‘Bode van Schoten’, want als
trouwe lezers zal hen dat heel veel plezier doen.”
Op een dergelijk verzoek gaan we maar wat graag op in. En dat niet alleen
met een leuke foto, maar zelfs met een hele voorstelling van de jubilarissen,
aangevuld met onze hartelijkste felicitaties!
Emile Copermans (°Schoten, 29 juni 1934) en Paula Van Gansen (°Antwerpen,
13 september 1938) ontmoetten elkaar toen Paula haar nicht, Josepha Van
Puym-Brouwers, een handje hielp bij het opdienen in café Breughel aan de
Markt in Schoten. Daar was toen toevallig Emile aanwezig. Misschien wel na
een spannende voetbalwedstrijd, want Emile was linksvoor bij een Schotense
voetbalploeg.
Nadine: “Papa heeft meer
dan 40 jaar als bediende
bij Agfa Gevaert in Mortsel
gewerkt, terwijl mama altijd
het volledige huishouden
voor haar rekening nam. Zij is
oorspronkelijk afkomstig uit
Wilmarsdonk, het verdwenen
polderdorp dat in de jaren
‘60 van vorige eeuw werd
ontruimd om plaats te maken
voor de uitbreiding van de haven. Na in 1961 getrouwd te zijn, verhuisde pa
mee naar Wilmarsdonk. In 1962 werd hun zoon Peter geboren. Twee jaar later
kreeg Peter er een zusje bij en dat was ik.

Maria Lambrechts (92) en Florent Brabants (93) vormen al zeventig jaar een
paar. Dit platina huwelijk werd gevierd in Het Sint-Lenaartshof waar ze sinds
april verblijven. “Heel veel water bij de wijn doen”, is hét devies om na zeven
decennia nog gelukkig samen te zijn.

In 1965 verhuisde het gezin noodgedwongen naar Schoten omdat hun huis in
Wilmarsdonk onteigend werd. “De Anjerstraat in de wijk Deuzeld werd onze
nieuwe thuis”, aldus Nadine. “En nu, 56 jaar later, wonen onze ouders er
nog altijd graag. Pa heeft er zijn groentetuin waar hij jaarlijks kilo’s lekkere
tomaten kweekt, naast pompoenen, courgetten, aardappelen, noem maar
op. Daarnaast houdt hij ook kippen en vindt het fijn om te klussen aan zijn
werkbank. Bovendien schrijft hij al vele jaren elke dag trouw in zijn dagboek.
Hij is nog steeds een echt bezige bij.
Mama is dus altijd huisvrouw geweest die heel goed voor ons zorgde. Zij hield
zich graag bezig met handwerk, breien, naaien, enz. Maar haar leeftijd en
gezondheid laten dit niet langer toe.”
Emile en Paula reisden ook graag en veel. “Toen de kinderen klein waren was
De Haan Aan Zee ons vaste stekje, later gevolgd door het mooie Oost-Tirol
waar we zowel in de winter als in de zomer vertoefden. En toen wij het huis uit
waren, genoten mama en papa van mooie vakanties in Duitsland, Oostenrijk
en Bulgarije met hun beste vrienden Jef en José. Later kwam ook Benidorm
als vakantiebestemming erbij.”
Nu houden de jubilarissen het graag bij een bier, een glas wijn of een lekker
etentje in hun favoriete taverne, waar ze ook dikwijls op zondag afspreken
met hun bevriende buren.
“Mama en papa hebben een kleindochter, Lina (23), tevens hun oogappel, en
nog drie pluskleinkinderen: Robbin, Bjorn en Robin”, besluit Nadine. “En last
but not least, is er ook hun poesje, Britse Korthaar Angie, die hen veel liefde
en plezier bezorgt. Alhoewel het met de gezondheid niet zo goed meer gaat,
proberen onze ouders nog van de kleine dingen te genieten, samen met hun
kinderen en kleinkinderen, en wij hopen dat zij nog lang samen in hun huisje
in de Anjerstraat mogen blijven.”

Sinds Flor en Maria elkaar ruim zeventig jaar geleden ontmoetten op de
kermis in de Houtstraat, zijn ze onafscheidelijk. Ze trouwden in 1951 en kort
daarna kon Flor bij Sabena aan de slag. Hij onderhield er zeven jaar lang de
vliegtuigen.“Ik was nochtans maar tot mijn veertiende naar school geweest”,
vertelt de kranige negentiger. “Ik slaagde in Brussel in het examen en haalde
daarna nog drie brevetten bij Sabena. Na anderhalf jaar werd ik ingezet in
het depannageteam. Als er ergens in Europa of Afrika vliegtuigen moesten
hersteld worden, werden wij ingezet.”
Zo reisde hij midden jaren
vijftig onder meer naar
Egypte (Caïro), maar kwam
terecht in de Suez-oorlog
tussen Egypte en Israël.
Egypte had het Suezkanaal
genationaliseerd en vond
bondgenoten in Jordanië
en Syrië en Israël kreeg
steun van Groot-Brittanië
en Frankrijk. “De Fransen en Engelsen bombardeerden het vliegveld van
Caïro. We werden uiteindelijk geëvacueerd door een Sabena Congovliegtuig
via Soedan. We waren met 68 Belgen en Nederlanders, inclusief Sabena
airhostessen en de Mexicaans-Amerikaanse acteur Ricardo Montalbán
(bekend van 170 tv-reeksen als Fantasy Island, maar ook Kahn in Stark Trek II,
red.) We waren toen elf dagen spoorloos.” Tijdens die evacuatie kwam Flor in
contact met een baggerbedrijf dat aan het werk was in het Suez-kanaal. “Ze
boden me een goedbetaalde job aan. Na het conflict ben ik terug naar Caïro
gegaan en heb er gewerkt voor Ackermans & van Haaren en Dredging om het
kanaal van twaalf naar vijftien meter te verdiepen en van 250 naar 350 meter
te verbreden”, kan hij nog haarscherp navertellen.
Na tien maanden Egypte reisde Maria hem met twee kinderen, Roger was
toen vijf en Marleen acht maanden oud, achterna. “Het was een fantastische
tijd, met heerlijk weer. De kinderen moesten toen niet naar school en ik
kon veel tijd met hen doorbrengen”, vertelt ze nog steeds met de glimlach.
Daarna keerde het gezin terug naar Brecht waar Flor meestergast werd in de
steenbakkerij van Floren en hij onder meer mee de fabriek moderniseerde.
Het paar was ook erg betrokken bij de Sint-Jorisgilde en de Westmalse
harmonie Noorderzonen. Daarnaast stond Flor als penningmeester van de
Vriendenkring van staatsscholen mee aan de wieg van de oprichting van
de toenmalige rijksschool (nu Daltonschool In ’t Groen). “In een oude winkel
in de Processieweg zijn we gestart met drie leerlingen.” Dat aantal groeide,
de winkel werd te klein en de school verhuisde naar de huidige locatie in de
Leopoldstraat. Maria heeft er tot aan haar pensioen gekookt en gepoetst.
Flor en Maria hebben samen drie kinderen, Roger (67), Marleen (63) en Kristel
(51), zes kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen. Hun geheim? Trouw en
vergevensgezindheid. “Ik heb nooit een andere vrouw aangeraakt”, lacht Flor
waarop Maria al lachend antwoordt: “Heel veel water bij de wijn doen”. Het is
heel duidelijk, ze zien elkaar nog altijd heel graag.

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

Kattin Cleo na zwerftocht
van vijf jaar terug thuis bij
baasje Edel in Schoten
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

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

BRANDHOUT
& HOUTPELLETS

Fonoplaten; ik koop lp’s & maxi
singles, disco, soul, rock, Jazz,
70-80-90, betaal beste prijs, tel
0475.76.81.88 (particulier) Z133
Te huur: Kalmthout landelijk
gelegen woning met tuin, terras en garage, 3 slpk, badk,
douche,
ligbad, berging,
cv gas, 1295 euro/pm info
na 18u 0478.37.78.02
Z131
Lp’s singles : ik koop collecties Jazz, Soul, Pop, ets… cd’s
dvd’s boeken, strips, filmaffiches, pick-up’s aan beste
prijs tel 0475.376.496
Z136
Te koop gevraagd: niet meer
gebruikte
aanhangwagen,
mag werk aan zijn, geen geremde tel 0492.263.118 Z140

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

Dat je nooit mag wanhopen als je kat vermist geraakt, bewijst de getuigenis
van Edel De Smedt uit Schoten. Zij vond na vijf jaar haar verloren kattin Cleo
terug in het asiel van Schoten. Cleo kwam daar terecht omdat de dierenarts
geweigerd had aan mensen om de kat dood te spuiten.
“Ik heb altijd het gevoel gehad dat ze was meegenomen, zeker omdat niemand
reageerde op al onze flyers en affiches. Het is te zeggen: wij kregen wel eens
een oproep van een zwarte kat die ergens gevonden was. We zijn zelfs een
keer gaan zien in een dierenkliniek naar een aangereden kat die haar poot
geamputeerd moest worden. “Da’s niks, we komen kijken. Als het ons Cleo is
pakken we haar zelfs zónder poten nog terug”, zeiden wij. Maar het was altijd
vals alarm.”
Als dierenliefhebster had Edel al een hele tijd geleden de Facebookpagina
van het asiel in Schoten geliket. “Maandagavond zat ik ‘s avonds nog even op
Facebook toen ik op
de Facebookpagina
van het asiel ineens
een zwarte kat zag
staan. Gesteriliseerd,
maar niet gechipt.
Dat klopte, want
Cleo raakte vermist
terwijl ik al een
afspraak
had
vastliggen om haar
te laten chippen, en
we hadden haar al
laten steriliseren.
Leeftijd: 10-plus. Ons
Cleo is twaalf. Denk jij
wat ik denk?, vroeg
ik toen ik de foto aan
mijn man toonde. Hij
knikte en zei: ‘Ik denk
hetzelfde’.”
In het asiel begon
Cleo meteen te
flemen toen ze Edel zag. Bij de eerste miauw was alle twijfel weg. “Haar miauw
is nog juist dezelfde. Thuis merkten we ook aan de hond dat hij Cleo nog
herkende. Normaal gaat hij elke nieuwe kat - want we hebben er nog drie
anderen waarvan Cleo de oudste nog kent - uitgebreid besnuffelen, maar op
Cleo reageert hij amper. Hij had meer iets van ‘ah, jij weer’.
Of Edel boos is op de mensen die Cleo wilden laten doodspuiten? “Mijn
dankbaarheid naar die dierenarts toe is veel groter dan mijn boosheid.
Zij is een held. In het asiel en nu ook bij ons vertoont ze geen gedrags- of
zindelijkheidsproblemen. Cleo wordt nu zo snel mogelijk gechipt.”

TE HUUR

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

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

KORT NIEUWS UIT
ZOERSEL-SINT-ANTONIUS
ZOMERBAR IN PSYCHIATRISCH CENTRUM

Ook een psychiatrisch centrum kan een pop-up zomerbar hebben, dachten ze bij
Bethanië in Sint-Antonius, en dus openden ze op 7 augustus Bar Divers. De zomerbar,
deels georganiseerd
door en voor mensen
met een psychische
kwetsbaarheid, is ook
in september iedere
woensdag, donderdag
en zaterdag open
van 13.30 tot 20.30.
Je vindt er frisse en
warme dranken, maar
evengoed een stukje
cake en een croque.
De tafels en stoelen
staan opgesteld aan de
Handelslei 165.

VEEL STANDHOUDERS OP STOFFENMARKTJE

22 mensen hebben een standje opgesteld op het stoffenmarktje van De Tetterende
Tiretten, de naald
en draadclub van
KWB Zoersel en
Sint-Antonius.
Die ging door
op zondag 29
augustus in het
Catharinahuis in
de Achterstraat.
Bezoekers vonden
er niet alleen
stoffen maar ook
borduurmateriaal,
gespecialiseerde
magazines en naaimachines. En een cafetaria, om erna nog iets te drinken.

NIEUW KLEURTJE VOOR VEILIGE SCHOOLRIT

Knalrood, zo ziet een deel van de Achterstraat bij Sint-Antonius er uit. De gemeente
heeft enkele maatregelen genomen om de verkeersveiligheid aan het begin van
het schooljaar te verbeteren en fel gekleurde oversteekplaatsen aan de buurt van
scholen, zoals aan gemeentelijke basisschool Beuk & Noot in de Achterstraat, is daar
één van. Verder
geldt er vanaf 1
september bij het
begin en het einde
van de schooldag
een stilstaan- en
parkeerverbod
in de Binnenweg,
waar veel ouders
hun
kinderen,
die schoollopen
bij Beuk & Noot,
afzetten. Maar in
de smalle straat
passeren ook veel
fietsers en voetgangers en dat kan volgens het bestuur voor onveilige situaties
zorgen. En na een proefopstelling heeft de schoolstraat in de Processieweg sinds 1
september een definitief karakter. De straat is dan bij het begin en het einde van de
schooldag niet toegankelijk is voor gemotoriseerd, doorgaand verkeer.

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

WANDELZOEKTOCHT
2 MAART 2014

TOT 30 SEPT
31STE TRAPPISTENTOCHT

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

VERHALENWANDELING
Park van Brasschaat, www.brasschaat.be/verhalenwandeling, 03.650.03.01
CULTUUR
CULTUUR
2 MAART
2014

31STE TRAPPISTENTOCHT

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

FIETSZOEKTOCHT 2021
T.E.M. 30 SEPTEMBER
2 MAART 2014 organisatie vtbKultuur Brasschaat, www.vtbkultuur.be/brasschaat
31STE TRAPPISTENTOCHT
Brasschaat-Kapellen,
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11

15DE FIETSZOEKTOCHT 2021
T.E.M. 26 SEPTEMBER
Toerisme
Voorkempen,
2 MAART
2014 www.voorkempen.be - 03 685 34 21 31STE TRAPPISTENTOCHT
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz.
27 93 11
TENTOONSTELLING
4 t/m 260477
SEPTEMBER
Tom Liekens, schilderijen, houtsneden en collages, cultuur@zoersel.be, De Bijl, Dorp 1, Zoersel
2 MAART
2014
31STE TRAPPISTENTOCHT
tel
03.298.07.15
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11
OPEN MONUMENTENDAG
12 SEPTEMBER 11u - 14u en 15u30
In2 het
Fort van
Oelegem, Goorstraat Oelegem, info@fortoelegem.be
MAART
2014
31STEof 0475.29.04.87
TRAPPISTENTOCHT

AfstandenGERESTAUREERD
6, 10 ,12, 18, 20, 24,
30,VLEMINCKXTOREN
40km, Sint-Antonius Zoersel12
www.nvz.
0477 2710u
93- 17u
11
BEZOEK
JAN
SEPTEMBER
Park Wijnegemhof, Turnhoutsebaan 381, Wijnegem

2 MAART 2014
31STE TRAPPISTENTOCHT
VOORDRACHT
14 SEPTEMBER
13u30
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz.
0477 27 93
11
Valence Matheuse, over leven met mijn stoma, vriend en vijand, Zwembadweg 5, Brasschaat,
03.653.52.74,
casacallenta@bielebale.be
2 MAART 2014
31STE TRAPPISTENTOCHT
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz.
0477 27 93
11
VOORSTELLING
15 SEPTEMBER
20u30
Begijn Le Bleu, zeg dat nog een keer, gasthuis.wijnegem.be, cultuur@wijnegem.be

2 MAART 2014
31STE TRAPPISTENTOCHT
QUIZ
SEPTEMBER
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz.170477
27 93 11
Belpop Bonanza, met Jan Delvaux en Dj Bobby Ewing, cultuurcentrum, cc.schoten.be

2 MAART 2014
31STE TRAPPISTENTOCHT
PLANTJESWEEKEND
17-19 0477
SEPTEMBER
Afstanden 6, 10 ,12, 18,KOM
20, 24,OP30,TEGEN
40km, KANKER
Sint-Antonius Zoersel www.nvz.
27 93 11
komoptegenkanker.be:plantjesweeknd, gasthuis.wijnegem.be, cultuur@wijnegem.be

2 MAARTOPRUIMDAG
2014
WERELD

31STE 18
TRAPPISTENTOCHT
SEPTEMBER 10u
Afstanden
6, 10
,12,tegen
18, 20,
24, 30, 40km,
27 93 11
World
Cleanup
day,
zwerfafval,
start is Sint-Antonius
in Heemkring Zoersel
De Driewww.nvz.
Rozen vzw,0477
Kerkstraat
41,
’s-Gravenwezel, jef.helderweert@skynet.be
2 MAART 2014
31STE TRAPPISTENTOCHT
OPENDEUR
ATELIER
18 - 190477
SEPTEMBER
Afstanden 6, 10
,12, 18,26
20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz.
27 93 11
Schilderijen, Etsen, Pastelwerk en Lino’s ook Artpralinetjes, kipkiekes, Kuipersakkerstraat 26,
2 MAART 2014
31STE TRAPPISTENTOCHT
Schoten
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11
VERTELFEEST
19 SEPTEMBER 13u-18U
In2 de
wolken,2014
van 4 tot 104 jaar, Rivierenhof Deurne, www.provincieantwerpen.be
MAART
31STE TRAPPISTENTOCHT

Afstanden MET
6, 10 VERHALEN
,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz.
27 93 11
DWALEN
TOT 290477
SEPTEMBER
Gratis, wijnegem.bibliotheek.be

2 MAART 2014
31STE TRAPPISTENTOCHT
TONEEL
14 SEPTEMBER
TOT0477
24 OKTOBER
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius
Zoersel www.nvz.
27 93 11

Wij Samen, www.ewt.be, Deurne

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

Ontstoppingsdienst
GEZOCHT
E.C.

Tuinaanleg
Ronny Kanora

Aanleg31STE
- onderhoud
- renovatie
TRAPPISTENTOCHT
vanZoersel
tuinen
- ontmossen
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius
www.nvz.
0477 27 gazon
93 11
camera inspectie
Vrijblijvende prijsoﬀerte

2Alle
MAART
2014
ontstoppingen

24/7 bereikbaar
Tel. 0477 30 64 23
21 28
68MAIL HET DOOR OP Ronny.kanora@telenet.be
UW0468
ACTIVITEITEN
HIER?
INFO@BODEVANSCHOTEN.BE

Philip V

Ambachtelijke smederij Philip V maakt zeer
diverse soorten smeedwerk. Iedere opdracht
is uniek, heeft een hoog afwerkingsniveau en
vraagt veel aandacht.

Ter versterking van ons team in SCHILDE
zijn wij op zoek naar:

Wij zijn op zoek naar iemand (in
het bezit van een wagen) die
onze kindjes, 2 broertjes (3 en 6
jaar), op dinsdag en donderdag
van
school
(Sint-Ludgardis
Schoten) haalt om 15u20 en
opvangt tot 18u00. Wij wonen
in Schotenhof. Indien interesse,
gelieve met te contacteren:
+32 471 20 58 81
Q17

PLAATSER VAN DIVERS SMEEDWERK
trapleuningen, poorten, ramen, …
op werven, ervaring vereist.
Rijbewijs BE is een pluspunt

PLAATSER VAN GLAS & STOPPASTA

Dit zowel op atelier als op de werf. Interne opleiding
wordt voorzien, ervaring is een pluspunt.

MEDEWERKER VOOR OPKUIS VAN RAMEN

Goedkoop
afbreken
van
uw
afsluiting,
betonplaten
en afvoeren, gratis offerte
0487.715.534 (particulier) Q16

Dit zowel op atelier als op de werf

Voor nadere toelichting zie onze website:
www.philipv.be (login:54321)

Je sollicitatie voorzien van CV en motivatiebrief
kan je sturen naar ingrid@philipv.be

WERFT AAN

Ik
zoek
werk
zoals:
tuinonderhoud,
schilderen,
bezetten
tel
0465.71.30.86
(particulier)
Q19

5/04/18 13:40

schrijnwerkerij
waar hout meerwaarde krijgt

MEESTERGAST METSER en METSER
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!

Ophalen van huisvuil, afval,
gratis offerte 0487.715.534
(particulier)
Q14

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

VASTGOED I VERKOPEN I VERHUREN

Gezocht

COMMERCIËLE MEDEWERKERKANTOORVERANTWOORDELIJKE
Kantoor Schoten

Wij zijn op zoek naar een gemotiveerde collega die geen enkele uitdaging
uit de weg gaat. Je belangrijkste taak bestaat uit het beheren en verder
uitbouwen van onze vastgoedportefeuille in de gemeente Schoten. De
focus ligt zowel bij de inkoop als bij de verkoop. We willen graag van
IMMO KOLUM een gevestigde waarde maken in Schoten.
Jouw proﬁel:
- Je hebt relevante werkervaring en/of genoot een opleiding in de vastgoedsector
- Je bent woonachtig en verweven met het sociaal leven in de gemeente
Schoten
- Je bent een teamplayer, maar het is zeer van belang dat u zelfstandig kan
werken
- Je hebt ervaring in commerciële onderhandelingen
- Flexibiliteit in werkschema is een must (avond- en weekendwerk zal erbij
horen) Geen 9 to 5 mentaliteit.
- Loyaal, betrokken, klantvriendelijk, professioneel en stipt zijn eigenschappen
die u op het lijf geschreven staan
- Je bent een sociaal en communicatief persoon, met een aangeboren
commercieel talent
- Je werkt steeds naar een resultaat toe, en doet er dan ook alles aan om dit
te bereiken. BIV-nummer is een pluspunt
Ons aanbod:
- Wij bieden u een afwisselende en uitdagende functie aan met van in het begin
de nodige verantwoordelijkheden
- Je komt terecht in een klein, tof team en geniet van in het begin de nodige
ondersteuning
- Zeer goede verloning in verhouding met geleverde prestaties
- Doorgroeimogelijkheden binnen het bedrijf
Hebt u interesse om deel uit te maken van ons team? Gelieve je CV en
motivatiebrief te verzenden naar nadia.de.maeyer@dvv.be

online, tel 0485.39.61.58 Z179
Tuinwerk,
schilderen
tel
0466.46.42.99 (particulier) Z180
Alle
schilderwerken,
elektriciteit,
kleine
klusjes
aan betaalbare prijzen tel
0484.981.159 (particulier) Z177
Schilderwerken
buiten
tel
(particulier)

binnen
en
0486.76.68.47
Z178

Latijn, Frans, Grieks, Nedl.,
LIc. expert geeft bijles, ook

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
Ik
zoek
werk
zoals:
tuinonderhoud,
schilderen,
bezetten
tel
0465.71.30.86
(particulier)
Q19

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

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!

Schilderwerken
buiten
tel
(particulier)
Wij zijn op zoek naar iemand (in
het bezit van een wagen) die
onze kindjes, 2 broertjes (3 en 6
jaar), op dinsdag en donderdag
van
school
(Sint-Ludgardis
Schoten) haalt om 15u20 en
opvangt tot 18u00. Wij wonen
in Schotenhof. Indien interesse,
gelieve met te contacteren:
+32 471 20 58 81
Q17
Alle
schilderwerken,
elektriciteit,
kleine
klusjes
aan betaalbare prijzen tel
0484.981.159 (particulier) Z177

binnen
en
0486.76.68.47
Z178

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

Gezocht

ERVAREN KELNER
VOLTIJDS CONTRACT

CV mailen naar:
peter@devogelenzang.be

POETSVROUW
5 dagen/week
Tel. 0473 13 82 94

DE VOGELENZANG
Wijnegemsteenweg 193
Schilde

VACATURE
MANUSJE VAN ALLES
Functieomschrijving
Wij zijn op zoek naar een handige Harry voor het uitvoeren van volgende taken in onze gebouwen (o.a.
hostel en studentenkamers te Antwerpen, andere panden in regio rond Antwerpen, ..)
•
Herstellingen, controle en vernieuwing van klein elektro
•
Kleine schilderwerken uitvoeren
•
Sanitair herstellen en plaatsen
•
Lampen vervangen
•
Tuinonderhoud
•
Kleine klusjes all-round (kleine boodschappen, …)
Jouw profiel
Als klusjesman zijn volgende capaciteiten ook zeer belangrijk
•
Je ziet jezelf als een handige Harry en vindt voor alles een oplossing
•
Kennis van elektriciteit en sanitair
•
Een diagnose stellen bij storingen aan installaties en de defecte onderdelen herstellen
•
Zelfstandig en veilig werken is voor jou geen enkele uitdaging
•
Beschikt over een rijbewijs B en communicatie Nederlands
•
Je hebt graag afwisseling en stelt je flexibel op
Wij bieden jou
•
Variatie en werk met verantwoordelijkheid
•
Te presteren uren in onderling overleg
•
Marktconform loon/maaltijdcheques/eco-cheques
Spreekt jou deze vacature aan, solliciteer dan via mail nancy.berghs@antwerpstudenthostel.com of
contacteer ons op het nummer 03/500.88.16
Today for Tomorrow BV – Frankrijklei 43a -2000 Antwerpen (BE)

Alpha Heating

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

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

Wegens onze continue expansie zoeken wij voor

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

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

za. 21 & zo. 22 oktober

TECHNISCH MEDEWERKER RAAMAFDELING

RAMEN • DEUREN & VERANDA’S
in ALUMINIUM & PVC

haarden & interieur

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

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

ikhouvanvuur.be
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doet renderen!
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Restaurant-Taverne
DE KEYSERSHOEVE
te Sint-Job-in-’t-Goor
zoekt voor onmiddellijke indiensttreding

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

Gezocht Flexibele

KLUSJESMAN

voor assistentiewoningen
Annonciaden.
Heeft u ervaring en een hart
voor senioren?
U woont in de directe omgeving
van Wijnegem?

welzijnsvereniging

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

Contacteer
ann.willems@coscare.be
of 03 3691616

CAMPUS- EN ZORGDIRECTEUR

betegelen,
dakwerken,
tel
0483.72.05.62 (particulier) Z130

Functie: • Je bent verantwoordelijk voor het organiseren van een kwaliteitsvolle zorg- en dienstverlening voor de bewoners
van de toegewezen campussen • Je staat in voor de algemene organisatie en coördinatie van de toegewezen campussen op een
kostenbewuste wijze • Je leidt het personeel van de campussen op een motiverende wijze en draagt zorg voor een optimale interne
communicatie tussen de verschillende diensten en campussen • Je geeft leiding op een manier dat mensen inspireert en stuurt
• Je assisteert de Algemeen Directeur waar nodig of vervangt deze indien nodig. Deze ondersteuning, en eventueel vervanging,
situeert zich op organisatorisch en strategisch vlak, geldt voor interne en externe communicatie en voor vertegenwoordiging.

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

Takenpakket: • Samen met het directieteam ontwerp je, voer je uit en evalueer je systematisch en strategisch de meerjarenplanning
en het woonzorgbeleid • Je leidt en coördineert het woonzorgbeleid van de woonzorggroep Voorkempen. In samenwerking met het
directieteam werk je een woonzorggericht beleid uit zonder de efficiëntie, effectiviteit, kostenbeheersing en de zorg voor medewerkers
uit het oog te verliezen • Je staat in voor een optimaal en performant beheer en financiering van het woonzorggedeelte.
Profiel: • Je hebt 4 jaar ervaring als leidinggevende in een relevante beroepsomgeving • Je hebt kennis van bestuurszaken: decreet
lokaal bestuur, BBC-cyclus, etc. • Je hebt een zeer goede kennis wetgeving woonzorg: woonzorgdecreet, kwaliteitsdecreet, etc. • Je
hebt goede kennis van zorgprocessen.
Ons aanbod: Je komt terecht in een toekomstgerichte sector in een functie die ruime verantwoordelijkheden biedt. Tijdens de eerste
maanden krijg je de nodige opleiding en ondersteuning. We bieden je een geïndexeerd loon waarbij je staat in salarisschaal A4a/
A4b: bruto maandsalaris ligt tussen de €4.142,13 en €5.817,85. We bieden ook extralegale voordelen zoals hospitalisatieverzekering,
maaltijdcheques van 7 euro en een vergoeding voor woon-werkverkeer (fiets & openbaar vervoer).
Bij functieinhoudelijke vragen kan je contact opnemen met campusdirecteur, dhr. Jean van Humbeeck, op het nummer 03 680 05 63.
Voor administratieve vragen kan je terecht bij de personeelsdeskundige, mevr. Tatyana Kharina op het nummer 03 288 20 05.
Hoe kan je je kandidaat stellen?
De sollicitatieprocedure bestaat uit een cv-screening, schriftelijke proef en interview en een assessment.
Je kan solliciteren tot en met 12 september 2021 via sollicitatie@wzgvoorkempen.be.
Wij verzekeren een vertrouwelijke behandeling van je kandidatuur.

Particulier koopt uw auto alle
soorten: benzine diesel oud ,
nieuwe met schade of prima
in orde zonder keuring alles.
bel gerust vrijblijvend Tom
0491.758.399 (particulier) Z146
Renoveren
van
verlichting:
opnieuw
bekabelen
van
luchters en staande lampen,
vervangen
stekkers
en
schakelaars,
installatie
snoerdimmer enz … gsm
0475.79.65.12 (particulier) Z147
Opruimen
van
inboedels
van kelder tot zolder, bel
vrijblijvend tel 0488.33.58.73
(particulier)
Z156

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
bezetten,

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

werk:

afbraak,
schilderen,

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

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

*Het gaat om levensverzekeringen van tak 21 of tak 23 onderworpen aan het Belgisch recht met maximaal 6% instapkosten en
een minimale looptijd van 10 jaar. Voor meer informatie, onder meer over de beleggings- en spaardoelstellingen, de waarde van de
eenheden, alsook over de gegarandeerde interestvoet, de risico’s (geen kapitaalgarantie voor tak 23 en krediet- en liquiditeitsrisico
voor tak 21), de kosten en de taksen van deze producten, raadpleeg de financiële informatiefiche, de algemene voorwaarden
en het beheersreglement die beschikbaar zijn bij uw DVV-consulent of op www.dvv.be/pensioensparen. De fiscale behandeling
hangt af van de individuele omstandigheden van de verzekeringsnemer en kan in de toekomst aan wijzigingen onderhevig zijn.
Het is belangrijk dat potentiële spaarders deze documenten doornemen alvorens zij een contract ondertekenen. Als er voor een
premie een belastingvoordeel verkregen werd, zijn er taksen van toepassing op de uitkeringen.

DVV THOELEN & VERNIERS NV
is al jarenlang een begrip in deze streek, gekend op het gebied
van verzekeringen, beleggingen én kredieten. Wij zijn exclusief
consulent van DVV Verzekeringen!
Als commercieel-administratief medewerker ben je, samen
met je collega’s, het uithangbord van ons kantoor.

COMMERCIEEL – ADMINISTRATIEF
MEDEWERKER
REGIO DEURNE-WIJNEGEM
Functie
•
•
•
•
•
•

Verwerking commerciële brieven, commerciële acties
uitwerken, organiseren en administratief opvolgen, …
Voorbereiden of vervolledigen van dossiers
Check-up van klanten hun verzekeringspakket
Opmaak offertes en verkoop van verzekeringspolissen
/ beleggingen / lening / financieringen en vervolledigen
van hun dossiers
Deelname commerciële teamvergaderingen met
constructieve bijdrage
Kennis bijschaven door volgen van cursussen, opleidingen,
zelfstudie, …

Profiel
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Je genoot minstens opleiding Bachelor/Graduaat, bij
voorkeur bedrijfsmanagement optie financiën- en
verzekeringswezen
Je bent van nature contactvaardig en je weet van
aanpakken
Je springt vlot om met PC-toepassingen
Je kan zelfstandig werken, maar ook in een team
Je kan op een vlotte manier communiceren met klanten
Je bent flexibel en hebt zin voor initiatief
Ervaring in de verzekeringssector is een pluspunt,
geen must
Je woont bij voorkeur in de regio

Aanbod
•

Een full-time boeiende, gevarieerde job in een
aangename omgeving
Garden passion
passion
zoekt:
Gardenbvba
passion
bvba
Garden
bvba
zoekt:
Garden
passion
bvbazoekt:
zoekt:
•
Een grondige opleiding en permanente begeleiding
Garden
passion
zoekt:
Gardenbvba
passion
zoekt:
TUINARBEIDERS
( bvba
M/V
TUINARBEIDERS
( )M/V– bedrijfsgroen.
)
voor aanleg/onderhoud
van privétuinen
– bedrijfsgroen.
•
Een bediendencontract van onbepaalde duur bij een
voor
aanleg/onderhoud
van
privétuinen
voor
aanleg/onderhoud
van
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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

ERVAREN 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

zoekt wegens voortdurende expansie :

ERVAREN PLAATSERS of PLAATSERSPLOEG
voor plaatsen van ramen en veranda’s.
• Zelfstandig kunnen werken met oog voor details is noodzakelijk.
• Rijbewijs B of BE noodzakelijk.
• Bijkomende opleiding en specialisatie in het bedrijf mogelijk.
• Goede verloning voor bekwame vakmensen in een jong en dynamisch team.
• Aangename werksfeer in een groeiend bedrijf.

Meer info op onze website :
www.adrconstruct.be • dir@adrconstruct.be • tel 03/320.80.80

Gezocht

WINKELBEDIENDE
voor slagerij

Full time betrekking
Woensdag, zon-en feestdagen vrij

Slagerij De Deken Brasschaat
0477 46 99 72

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/
wet tel 0472.36.71.77
Z138
Gezocht werk: poetsen en ook
strijken , ik heb 20 jaar ervaring
(bij steeds dezelfde mensen)
tel
0497.84.86.48
Z139

Particulier koopt uw auto alle
soorten: benzine diesel oud ,
nieuwe met schade of prima
in orde zonder keuring alles.
bel gerust vrijblijvend Tom
0491.758.399 (particulier) Z146
Renoveren
van
verlichting:
opnieuw
bekabelen
van
luchters en staande lampen,
vervangen
stekkers
en
schakelaars,
installatie
snoerdimmer enz … gsm
0475.79.65.12 (particulier) Z147
Opruimen
van
inboedels
van kelder tot zolder, bel
vrijblijvend tel 0488.33.58.73
(particulier)
Z156
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

welzijnsvereniging

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

Gezocht

FLEXI JOBS
op zondag om
ons team
te versterken.

Bakkerij Fransen
Schilde
Tel. 03 383 00 28

FINANCIEEL-ADMINISTRATIEF
DIRECTEUR

Functie: • Je bent verantwoordelijk voor het financieel management van de Woonzorggroep Voorkempen. Daartoe sta je in voor de
financiële planning en rapportage van het meerjarenplan, de facturatie en het voeren en afsluiten van de boekhouding • Je maakt financiële analyses, geeft financieel beleidsadvies en bepaalt het beleid op strategisch niveau mee zodat de organisatie verder ontwikkelt tot
een professioneel geheel • Je staat in voor het garanderen van een efficiënte en effectieve administratieve werking van de organisatie
en voor het HR-beleid en het personeelsbeheer van de organisatie • Je rapporteert over al deze taken aan de Algemeen Directeur.
Takenpakket: • Samen met het directieteam ontwerp je, voer je uit en evalueer je systematisch en strategisch de meerjarenplanning
en het woonzorgbeleid • Je leidt en coördineert het woonzorgbeleid van de woonzorggroep Voorkempen. In samenwerking met het
directieteam werk je een financieel beleid uit zonder de efficiëntie, effectiviteit, kostenbeheersing en de zorg voor medewerkers uit
het oog te verliezen • Realiseren van een optimale informatiedoorstroming en stimuleren van communicatie zodat het beleid en de
medewerkers goed geïnformeerd en betrokken zijn.
Profiel: • Je hebt 4 jaar ervaring als leidinggevende in een relevante beroepsomgeving • Je hebt kennis van bestuurszaken:
decreet lokaal bestuur, BBC-cyclus, etc. • Je hebt een zeer goede kennis wetgeving woonzorg: woonzorgdecreet en financiering
woonzorg • Je hebt grondige kennis van financieel beleid, boekhouding, administratieve processen, etc. • Je hebt goede kennis
van personeelsstatuut, personeelsbeheer en HR-beleid.

Alle
schilderwerken,
elektriciteit,
kleine
klusjes
aan betaalbare prijzen tel
0484.981.159
(particulier
Schilderwerken,
gyproc,
laminaat,
alle
soorten
bezetting,
schilderklaar
maken, gratis offerte tel
0467.327.615 (particulier) Z162

Ons aanbod: We bieden je een geïndexeerd loon waarbij je staat in salarisschaal A4a/A4b: bruto maandsalaris ligt tussen de
€4.142,13 en €5.817,85. We bieden ook extralegale voordelen zoals hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques van 7 euro en een
vergoeding voor woon-werkverkeer (fiets & openbaar vervoer).
Bij functieinhoudelijke vragen kan je contact opnemen met dhr. Pascal Debbaut op het nummer 03 680 05 95.
Voor administratieve vragen kan je terecht bij de personeelsdeskundige mevr. Tatyana Kharina op het nummer 03 288 20 05.
Hoe kan je je kandidaat stellen?
De sollicitatieprocedure bestaat uit een cv-screening, schriftelijke proef en interview en een assessment.
Je kan solliciteren tot en met 12 september 2021 via sollicitatie@wzgvoorkempen.be.
Wij verzekeren een vertrouwelijke behandeling van je kandidatuur.

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

Gevraagd: poetsvrouw, 6u om de
14 dagen in ’s-Gravenwezel, bij
voorkeur met eigen vervoer, tel
0496.80.79.83 (particulier) Q2

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

Goedkoop
verwijderen
en
afvoeren
van
coniferen
en
hagen,
gratis
offerte
0487.715.534 (particulier) Q3

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

en
herstellen
van
oude
gazons
,
gratis
offerte
0487.715.534 (particulier) Q5

uw
tuinhuis,
garage
en
afvoeren,
gratis
offerte
0487.715.534 (particulier) Q9

Goedkoop
leegruimen
van
uw
tuin,
planten,
hagen enz.. gratis offerte
0487.715.534 (particulier) Q7

Goedkoop
leegruimen
van
uw
tuin,
planten,
hagen enz.. gratis offerte
0487.715.534 (particulier) Q7

Gezocht werk: gepens. privé- of
directiechauffeur zoekt werk, niet
fulltime, gsm 0497.66.08.23 Q4

Gezocht:
lesgever
voor
computer en laptop, ik ben een
beginneling, ik betaal 10 euro
per uur, gsm 0485.550.116 Q8

Gezocht:
lesgever
voor
computer en laptop, ik ben een
beginneling, ik betaal 10 euro
per uur, gsm 0485.550.116 Q8

Zaaien

Goedkoop

van

nieuwe

gazons

afbreken

van

HERFSTEDITIE
HERFST
EDITIE
Club Koningshof na zeventig jaar
eindelijk aangesloten op riolering
21 SEPTEMBER
14 SEPTEMBER

Op De Pheyp, thuisbasis van Club Koningshof, wordt hard gewerkt. “Voor
het eerst sinds 1952 worden onze kantine en kleedkamers aangesloten, op
het rioleringsnet, met dank aan de gemeente Schoten en ons bestuurslid
Christophe Simons, die de werken ter plaatse opvolgt en coördineert”,
aldus voorzitter Jeroen Stockbroekx.
Burgemeester Maarten De Veuster (N-VA)en sportschepen Paul De Swaef (NVA) en toenmalig schepen Luc Van Gastel (CD&V) gooiden de reddingsboei. De
gemeente kocht het terrein aan voor 1,6 miljoen euro en stelt het sindsdien via een
erfpachtovereenkomst ter beschikking aan de club, voor 27 jaar.
Als een goed huisvader sluit de gemeente de installaties van de amateurvoetbalclub
nu eindelijk ook aan op de riolering. Dat was nog altijd niet het geval. “De woningen
in de Zilverstraat werden enkele jaren geleden al wel aangesloten op de openbare
riolering”, aldus voorzitter Jeroen Stockbroekx. “Doordat wij ver van de straat liggen,
was het toen niet mogelijk om ineens ook onze afvoer aan te sluiten. Bij aanleg van het
kunstgrasveld werd al een voorlopige verbindingsleiding gelegd tussen onze parking
en de riolering in de Klein Heide, de recent aangelegde zijstraat van de Zilverstraat
richting ons terrein.”
“De werken, die prima gecoördineerd worden door ons bestuurslid Christophe Simons,
zullen klaar zijn tegen de start van het nieuwe voetbalseizoen. De club zelf gebruikt
deze sluiting om enkele verfraaiingswerken in de kantine uit te voeren”, aldus nog
Stockbroekx. “Die werken gebeuren door de Antwerpse Schilderscentrale, onze
hoofdsponsor en het bedrijf van voormalig speler Brian Meeuwissen.”

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

Een nieuwe Schotense cadeaubon
De nieuwe overkoepelende handelaarsvereniging van Schoten pakt uit met een
nieuwe lokale cadeaubon.
De ‘Geniet van Schoten’-cadeaubon
wordt gelanceerd vlak voor het grote
startevenement Schoten Geniet! dat op
10, 11 en 12 september de coronacrisis
doorspoelt met veel shoppen, eten en
muziek in het autovrije dorpscentrum.
Klanten kopen de cadeaubon straks aan via
www.genietvanschoten.be of in één van de
verkooppunten (Q8, Scalini of het gemeentehuis). Vervolgens gaat de klant met de
cadeaubon bij één van de deelnemende handelaars, horecazaken of dienstverleners
in Schoten zijn bon spenderen.
Deelnemen is eenvoudig en volledig kosteloos. Nadat een klant betaald heeft met de
cadeaubon, zorgt de nieuwe handelaarsvereniging voor de uitbetaling op de rekening
van de winkeliers die mee instappen de eerstvolgende maandag.
De bonnen zijn partieel bruikbaar, dit wil zeggen dat een bon niet in één keer volledig
gebruikt moet worden. Er zijn varianten voorzien van 10, 25 en 50 euro.
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

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

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

BESTE PRIJS, SNELLE AFHANDELING!
& 0487/286 430

pleet met tafel rond/ovaal p.o.t.k.
2 jaar oud, tel 03.295.70.07
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
Te koop: Witte eetkamer, com-

Ik zoek werk: poetsen, strijken, wassen, ramen poetsen, tel 0489.79.80.60
Q27
Leren Frans spreken en verstaan
met een leuke babbel? 15 euro/u
in Zoersel tel 03.383.54.51 Q28
Ik
zoek
werk:
tuinonderhoud,
schilderen,
bezetten
enz tel 0465.71.30.86
Q29
Te
koop:
overlockmachine Serger, in zeer goede
staat tel 03.383.17.31
Q25

GEBIT GEBROKEN?

DOKTERS

- 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

Tel: 03 653 37 51
BRECHTSEBAAN 274 - 2900 SCHOTEN

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

Tel. 03 680 17 70

Uw lokale AXA-bank
Onafhankelijk financieel
advies & beleggingen

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

www.dellafaille.be

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

Dankbetuiging voor jullie
steun bij het overlijden van
diaken Herman Jansen
Lieve vrienden, kennissen en bekenden van
Herman Jansen,
Zoals jullie allen vernomen, ook via de Bode
van Schoten, overleed op maandag 9 augustus onze echtgenoot en papa / bompa,
Herman Jansen. Herman overleed plotseling op wandelvakantie in de Ardennen.
We wisten dat Herman een graag geziene vriend en partner was voor vele
mensen en verenigingen in Schoten en daar buiten. Toch overvielen de
honderden reacties ons. Het waren er zo veel dat we ze niet allemaal afzonderlijk
konden beantwoorden. Maar elke reactie en betuiging van steun was een fijne en
deugddoende boodschap in dagen van verdriet en pijn.
We willen daarom ook iedereen via deze weg nogmaals bedanken. Het is een
enorme blijk van waardering voor wie Herman was die op ons af kwam. En dat
waarderen we zeer.
Dank jullie wel, één voor één. Herman is en blijft een deel van ons allen.
Denise, Stijn & Britt, Geert, Riet & Ron en kinderen.

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

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

014/24 24 14

vroedvrouwenteam@wgkantwerpen.be
www.witgelekruis.be

Netwerk Palliatieve Zorg
Noorderkempen v.z.w.:

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

AA groep “Carpe Diem”

Schilde - Hulp aan mensen met een
drankprobleem

INFO: PETER
TEL: 0478 277 541

AL-ANON

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

