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Schotens trammetje 61 verrijst
in nieuw verhaal
van Antwerp Ghostwalk
Het Vlaams Tram- en Autobusmuseum heeft Antwerp Ghostwalk
ingeschakeld om de geschiedenis van zijn trams weer tot leven te
brengen. Antwerp Ghostwalk organiseert sinds 2007 vertelwandelingen
in Antwerpen. In het Berchemse museum volgt het collectief de ziel van
een oude wattman – schitterend gestalte gegeven door Schotenaar
Dirk Van Geel - die met tram 61 rijdt. Dat is de tram die lange tijd vanuit
de stad richting Schoten reed, tot een eind over de vaart.

Meze(-n)vangers van Wijnegem naar Niel

Vele jaren al neemt Antwerp Ghostwalk Antwerpenaren en toeristen op sleeptouw door
de stad. “In totaal werkten we dertien verschillende wandelingen uit”, vertelt Dirk Van
Geel van het collectief.
Voor zijn jongste wandeling trekt het collectief naar het Vlaamse Tram- en
Autobusmuseum op de Diksmuidelaan in Berchem. Dat museum herbergt een
karrenvracht aan geschiedenis over historische trams en bussen. Alleen zijn maar
weinig mensen bekend met het bestaan van het museum. Om daar verandering in te
brengen, tikte het op de schouder van Antwerp Ghostwalk. “En wij zijn met plezier op
hun vraag ingegaan”, zegt Dirk. “Het is een fantastisch decor, zo tussen al die oude
voertuigen. Voor het eerst houden we dus een overdekte wandeling.”

Wandelen met Begijn Le Bleu in Brecht

Ladies Day in Schilde

75 jaar Chiro Don Bosco

De voorstelling kreeg de naam ‘In de ban van de Wattman’. Wat we mogen verwachten?
“Wel, tussen de vintage trams en bussen vinden we de ronddolende ziel van een oude
wattman. Wanneer de avond valt, volgen we zijn spoor.” Het publiek volgt de vertellers
van Antwerp Ghostwalk tussen en in de oude voertuigen die op hun beurt een glansrol
krijgen. “Doordat de mensen in de trams zelf kunnen plaatsnemen, worden ze even
echt terug gezogen in de tijd.”
Voor de voorstelling babbelden de verhalenvertellers met verschillende gepassioneerde
vrijwilligers van het museum. “We geven een stukje historiek mee, maar laten vooral
onze fantasie de vrije loop”, vertelt Dirk. Of hij zelf een band heeft met de oude
voertuigen? “Ik ben de kleinzoon van een wattman”, glimlacht hij. “Verhalen van mijn
grootvader heb ik niet. Maar ik heb wel nog het beeld van hem met zijn petje, zijn kabas
en zijn ticketjes in mijn geheugen zitten. Ik heb ook altijd gezegd dat ik ooit iets wilde
doen met trammeke 61. De tram die vroeger van Schoten naar Antwerpen reed. Want ik
ben zelf van Schoten. Dankzij deze voorstelling komt dat er dus toch van.”
In de ban van de wattman, nog vrije plaatsen op vrijdag 5 november, zaterdag 20
november, vrijdag 3 december en woensdag 29 december , telkens om 19u30in Vlaams
Tram en Autobusmuseum, Diksmuidelaan 42, Antwerpen-Berchem. www.ghostwalk.be
- info@ghostwalk.be
Dankzij Antwerp Ghostwalk mogen wij twee lezers verblijden met een gratis
duoticket voor de vertelling rond trammeke 61. Mail naar je postadres door
op wedstrijd@bodevanschoten.be met ‘tram’ als onderwerp.

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

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

KIJK OOK EENS OP WWW.MEEUSENVASTGOED.BE

SCHOTEN
Op absolute toplocatie in hartje Koningshof, aan
het idyllisch kerkje, bevindt zich deze romantische
parel van architect Maurice De Vocht dd. 1959.
Perceel van 2.456m² en breedte van 45m.

EPC 354 kWh/m2 - UC2430060
Vg, Wp, Gmo, Gvkr, Gvv

€ 970.000

Centraal gelegen dubbele rijwoning -met een breedte
van 15m- op ruim perceel 1.300m² met achterliggende
opslagruimte. Momenteel 3 wooneenheden.
EPC app. glvl. - 508 kWh/m² UC1871688 , app. 1ste verd. - 1057
kWh/m² UC 1871714 , woning 684 kWh/m² UC 2443962 .

€ 585.000

SCHOTEN
Te vernieuwen HOB met werkplaats van 80 m2. Nabij
centrum Schoten. Zuidtuin met veel privacy.

EPC 417 kWh/m2 - UC2412601

SVH
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Bestand: D107-2020 Brecht Van Der Reydtlaan.dwg
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Belangrijke nota:
Enkel de ligging van de grenzen van de vermelde loten werden onderzocht.
Alle andere grenzen zijn louter informatief.
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Volgens metingsplan Landmeter-expert
Jan Koyen d.d. 26/11/2019
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groene omgeving en nabij invalswegen.
Perceel met een breedte van 35m en diepte van 51m met
een ZO oriëntatie.

Aldus opgemaakt en in plan gebracht door
ondergetekende Landmeters - Experten
Mortsel, 6 april 2021
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Oppervlakte

Kadaster

Sectie M - nr. 78A2
1

Gemeente Brecht - 1e Afdeling - Sectie M

6.00

Het betreft het lot 101 uit de goedgekeurde verkaveling "Hoge Meerheuvel"
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. 25 lig
nr ke
eg lij
rtw oede
Buuerm
V

€ 385.000

Bouwgrond op achterliggend perceel van 2.051m² in

Contacteer ons voor verkavelingsvoorschriften en het stedenbouwkundig attest.

Gvg, Wp, Gmo, Gvkr, Gvv
Kadastraal gekend als Brecht, 1e Afdeling
Sectie M - nr. 78A2
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Wijkvereniging Geuzenvelden:
genieten van samenzijn
door wind en regen
De uitgestelde opendeurdag van de Schotense wijkvereniging Geuzenvelden
die normaal steeds in mei doorgaat maar nu in oktober, ging van start in de
gietende regen. Op meer dan twintig adressen mochten de kinderen zich in
de voormiddag uitleven op de kinderrally. Wat een enthousiasme van onze
wijkbewoners en kinderen. Ondanks het weer, maakten velen er meteen een
gezellige ochtend van waarbij ze de garage of gang gezellig hadden ingericht
om de kinderen alle opdrachten te laten uitvoeren. De kinderen genoten
duidelijk.

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

SCHOTEN

Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv

BRANDHOUT
& HOUTPELLETS

€ 255.000

Tel: 052 22 56 43
052 22 53 81
www.vdstraeten.be
‘s Middags werden er lekkere snacks
gebakken. Dit jaar was er zelfs een
primeur en werden er ter plaatse
eigen ‘Geuzenvelden hamburgers’
gemaakt tegen een democratische
prijs waarmee de wijkvereniging
gesteund kon worden.
De lekkere snacks werden nog
aangevuld met een live optreden
van Quincy Junction, waarbij de
weergoden spontaan besloten de
waterkraan af te sluiten voor de rest
van de dag”, geniet voorzitter Ingrid
Pichal na. En ze is niet de enige. Velen
konden de beentjes niet stilhouden.
“Na een zware periode was het
weer even genieten. We mochten
vele nieuwe wijkbewoners welkom
heten waaronder zelfs enkele zich
als vrijwilliger hebben aangemeld”,
aldus een dankbare Ingrid.

Te koop: 1 persoonsbed uitschuifbaar met wieltjes tot 2 pers., degelijk materiaal: gemoffeld staal
met lattenbodem, kleur bordeaux
– rood, 90cmx2m tot 1.80m x
2m, zo goed als nieuw, vraagpr
250 euro tel 0494.99.19.38 G1
Gevonden: roze meisjesbril,
Artel, Alf. Servaislei Schoten,
bel 0496.42.92.18 Jacobs G2
Te koop: winterbanden Dunlop wintersport, maat 225 55
R16 95H, 3mm porfieldiepte, op set alu velgen, 170
euro tel 0499.22.19.77
G3
Zuid-Spanje / La Cala de Mijas
Zuidgericht modern, licht appartement 2 slpk/2 bdk met zicht op
Calanova Golf en de zee. Mooie
subtropische tuin, speeltuin,
landschapszwembaden, padelterreinen, wellness… Overwinteren korte vakantie? 0476/243259 G4

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

T. 0474 71 53 97
Caravan te koop gevraagd.
Liefst in goede staat,
mag oud zijn.

Tel. 0495 52 95 27
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Fonoplaten: ik koop lp’s & maxi
singles, disco, soul, rock, jazz,
70-80-90, betaal beste prijs, tel
0475.76.81.88 (particulier) Z202
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 koop gevraagd: schilderijen,
strips, oude postkaarten, Lp,
spullen v zolder tel 03.663.65.70

Alle klinkerwerken,
sierklinkers, kasseien,
tuinpaden, terrassen,
dolomiet enz ...

Gratis prijsofferte
Tel. 0475 38 55 69

Onder de luifel kunnen activiteiten
worden georganiseerd zodat het een
echte ontmoetingsplaats wordt.”
Het nieuwe gemeentehuis wordt
geraamd op 8,4 miljoen euro. “Het
ontwerp valt binnen de vooropgestelde
raming. Daarin is de uitbreiding van
de parkcampus niet begrepen. Dit zal
nog in de meerjarenplanning worden
aangepast”, stelt Deckers. Verwachting
is dat tegen 9 juni 2024 het nieuwe
administratieve centrum de deuren voor
de Brechtse burgers kan openen. “Een
krappe timing, maar het is noodzakelijk
dat de administratieve diensten zo snel
mogelijk gecentraliseerd worden voor
een goede onderlinge samenwerking.
Dat het nog binnen deze legislatuur valt,
is mooi meegenomen.”

Brecht wil met nieuw gemeentehuis
een huis van burger bouwen
Het nieuwe gemeentehuis krijgt stilaan vorm. Het college heeft het ontwerp van
architectenbureau Met Zicht Op Zee geselecteerd. Als alles volgens plan verloopt
nemen alle gemeentediensten tegen juni 2024 hun intrek in het nieuwe administratief
centrum.
Dit ontwerp werd gekozen uit negen inzendingen door jury van zowel politici als
personeel, en zowel interne als externe specialisten. Wat meteen opvalt aan de nieuwe
plannen is dat het huidige gemeenschapscentrum Jan vander Noot naar voren wordt
uitgebreid, en niet naar achteren zoals aanvankelijk voorgesteld. “Hierdoor kunnen
we de waardevolle bomenrij richting huidige park achter het gebouw bewaren”,
benadrukt burgemeester Sven Deckers (N-VA). “We kozen voor het ontwerp met de
luifel vooraan, want het administratief centrum moet veel meer zijn dan de plek waar
burgers voor hun administratie komen. We willen een huis van de burgers bouwen”.

Open en bloot tegen borstkanker
De borsten van 36 vrouwen uit Schilde zijn de hele maand oktober te bekijken
in een fototentoonstelling in gemeenschapscentrum Werf 44. Borsten in alle
maten en vormen, soms ook verminkt na een operatie. De gemeente werkte
de expo uit in samenwerking met fotografe Inge Nijs en Think Pink naar
aanleiding van de Internationale maand van de borstkankerpreventie. Inge
Nijs van Zoemin, de fotografe uit Schoten, fotografeerde de vrouwen terwijl
Think Pink op de expo informatie voorziet rond screening, zelfonderzoek en
meer. Dit is niet de enige actie in het kader van borstkanker. Eerder deze
maand kwam Marleen Merckx een monoloog brengen van een vrouw met
borstkanker, en was er in Werf 44 een Ladies Day met onder meer stijltips,
een modeshow en massages.

Op maandag 25 oktober komt borstchirurg Christel Depestel naar Werf 44
voor een gratis lezing over borstkanker en screeningmammografie. De
gemeente doet tijdens deze maand ook een oproep aan vijftigplussers om
naar hun borsten te laten kijken. Om de twee jaar krijgen zij een uitnodiging
per post voor een screeningsmammografie. 42,9 procent van de vrouwen
in Schilde doet mee aan het onderzoek, terwijl het Vlaams gemiddelde op
48,6 procent ligt.

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

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

Voor de liefhebbers van
modern en hedendaagsd, deze
VERNIEUWBOUW woning dd
2019 voorzien van alle comfort
staat net te koop. Registratie en
geen btw

Zoek je een handelsruimte / katnoor
? Hier zit je centraal met voldoende
parkeergelegen heid , een verhuurd
appartement op de eerste
verdieping en een grote garage ,
wees er snel bij

ANTWERPEN

Winkel op toplocatie - hoek
vernieuwde Frankrijklei en Maria
Theresialei. Winkel 202m² - grote
etalages - electr rolluiken - groot
nieuw voetpad - nabij stadspark
en Keyserlei - winkel of kantoor.
Pand staat vrij en is onmiddellijk
beschikbaar, ook als investering is dit
een top pand.

VP 575.000 euro

VP 545.000 euro

E

h/m

kW

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

VP 495.000 euro
CENTRUM - Opbrengsteigendom
- 3 appartementen - 3
garageboxen - 2/3 slpks verhuurd - huuropbrengst
2.319,14 euro Aparte energieen water meters / CV gas / elektr.
conform tot 2029

SCHOTEN

2

68
PC 2

BRASSCHAAT

VP 369.000 euro

SCHOTEN

2

h/m

5 kW

5
EPC

SCHOTEN

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

SCHOTEN

2

/m

Wh

04 k

3
EPC

(vg,wg,gvkr,gdv,gvv)

VP 619.000 euro

VP 495.000 euro

OOK SUCCESVOL VERKOPEN?
CONTACTEER ONS VRIJBLIJVEND
BEKIJK ONZE NIEUWE WEBSITE

Gevraagd:
deftige
Nederlandstalige poetsvrouw , voor
8u om de 2 weken te Schilde tel 0479.84.84.41
G22
Te huur: studio, ingang zeedijk, zonkant 500 euro, Mariakerke Oost, gn dieren,
lift tel 0485.52.15.61
G23
Te koop: Gocar kleur rood,
nieuw gekost 450 euro nu 150
euro tel 0479.76.70.20
G24
Zijn er nog studenten die tevreden zijn met 5 euro per uur voor
mini jobkes zoals tuinwerk, auto
wassen, winkelen, flyeren, schilderen, enz...? 0471187717 G25
Te koop: babygerief : bedje opvouwbaar + matr, toiletkussen,
toiletje, hoge rieten kinderst., t
55 euro tel 0477.30.87.14 G26

Landschap
Ertbrugge blij
met afsluiting
Boze Dreef
De mooie door vier rijen oude lindebomen
historische Boze Dreef werd ‘geknipt’ en
kan dus niet langer misbruikt worden als
sluipweg door Ertbrugge. Het was één van
de vele verjaardagsgeschenken die de
beheerders van het beschermd landschap
op de grens Wijnegem en Deurne mochten
ontvangen van de verschillende overheden
waar ze goed mee samenwerken.

WWW.VERLIMMO.BE

Ertbrugge is met zijn 94 hectare een groene
long op de grens tussen de gemeente
Wijnegem en het district Deurne. Het
omvat twee kastelen (Ertbrugge en Zwarte
MARKT 21 . SCHOTEN . TEL. 03-658.95.58 . www.verlimmo.be . info@verlimmo.be
Arend), twee hoeves met bijgebouwen,
landerijen, bossen en landbouwgronden.
Zondag werd gevierd dat dit ruraal relict in een voor de rest stedelijke omgeving al 35
jaar de status van beschermd landschap geniet.
Scan de QR-code en
verken onze website

EN ANDERE PLAATSEN

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

Kersvers burgemeester van Wijnegem Leen Wouters (N-VA) kondigde aan dat de gemeente
de Ertbruggestraat
gaat opknappen en
versmallen. Ze laat
ook bestuderen hoe
het water van de
daken van de nabije
KMO’s naar het
stilaan opdrogende
Ertbrugge
kan
versast worden. En
er komt een nieuwe
onverharde trage
wandelweg vanaf
Desco tot de Makro.

Don Bosco is ondanks haar centrale
ligging en de binding met hoofdkerk
Sint-Cordula, officieel niet de oudste
Chirogroep van Schoten. Al is er een
sterk vermoeden dat haar meisjesgroep
toch al officieus aan het spelen was in
de tuin van de kerk toen wat verderop
in Schoten de groep van Sint-Filippus in
1943 werd opgericht.
“We organiseren onze speelnamiddagen
al bijna 75 jaar vanuit dezelfde lokalen
in de Hendrik Consciencestraat naast de
begraafplaats”, vertelt Silke Vermander
(24) die na zeven jaar leiderschap nu
samen met de al even geëngageerde
Robin De Clercq (24) het feestcomité
vormt. Dat de twee zeven jaar geleden in
hun eerste gezamenlijke leidingjaar ook
een koppel werden, geeft dit jubileum
meteen een ‘chi-romantisch’ tintje.
“Onze lokalen bevinden zich in een stuk
Schotens erfgoed”, toont Silke me de
onder meer met steun van de kerkfabriek
en gemeente prima onderhouden feesten speelzalen. “Voor Chiro Don Bosco
hier haar intrek nam, waren er onder
meer een school, ziekenhuis en ook
nog de allereerste fruithandelaar van
de provincie Antwerpen gehuisvest.
Typisch voor onze groep is lange tijd de
muziekkapel geweest. Die trad geregeld
op bij feestelijkheden, hier en elders in
Schoten.”
“Een fantastische tijd”, haalt oudmuzikante Inez Miguez Rodriguez (51)
muzikale herinneringen op met onder
meer beste vriendin Ankie Mestdagh en
broer Willy. “Ik speelde trompet en lyra,
maar we hadden ook trommelaars en
allerhande andere muzikanten in onze
rangen. Onder leiding van bezielerdirigent Cyriel Matthé oefenden we
twee avonden per week, bovenop de
gewone Chiro-werking. Toen Cyriel in
1997 stopte, hield ook de muziekkapel
op te bestaan.”

Jubilerende Chiro Don Bosco brengt
eerbetoon aan overleden pastoor

“We willen naar aanleiding van ons 75-jarig bestaan graag een reünieconcert van
de Don Bosco muziekkapel organiseren op ons groot Feest in den Hof XL dat op 7 en
8 mei het hoogtepunt moet worden van dit jubileumjaar”, spreekt Silke Vermander
een hartenwens uit. “Dat weekend organiseren we ook een tentoonstelling, waarvoor
oud-leden nog altijd documenten en foto’s mogen binnenbrengen.”

Met een druk bijgewoonde oud-ledenbrunch en de opening van
een winkeltje vol merchandising-spullen heeft Chiro Don Bosco in
Schoten-centrum haar feestjaar ingezet naar aanleiding van het
75-jarig bestaan. Uit dankbaarheid voor wat de recent overleden Flor
Stes betekend heeft voor de jeugdbeweging, gaat die haar speelkoer
vernoemen naar de geliefde pastoor.

Maar Chiro Don Bosco is meer dan nostalgie. Dat bewijst het enthousiasme waarmee
zo’n 120 kinderen zopas aan een nieuw speeljaar begonnen zijn onder leiding van
veertien jongeren. Je kan de rakwi’s, tito’s en andere afdelingen van Don Bosco goed
herkennen aan hun gepimpte uniform. Het fraaie 75-logo is alom tegenwoordig op
sokken, T-shirts, sweaters en zelfs gelegenheidsbuttons en -pins.
“De belangstelling van leden en ook oud-leden voor deze ‘merchandising’ is groot.
Vooral onze zelfontworpen pin met het gouden randje is op weg op een collectorsitem
te worden”, vertelt Silke vol passie voor Chiro Don Bosco.

Het leiders, leidsters en de Koekies – het onnavolgbare kookteam van Chiro Don Bosco
– moesten zondag alle zeilen bijzetten want ruim tweehonderd oud-leden wilden
het aperitief van het jubileumjaar voor geen geld missen. Het is wat vreemd, maar

Flor Stes Koer
Tot slot verklapt ze me nog een primeur. “We gaan onze speelkoer achter het lokaal

vernoemen naar Flor Stes, de vorig jaar
overleden pastoor die hier kind aan huis
en onze grootste supporter was”, aldus
de Chiro-ambassadrice. “We hebben
het hier allemaal nog heel moeilijk met
het verlies van Flor. Hij ontbrak op geen
enkel feest. We konden altijd bij hem
terecht voor goede raad. En hij was
erg gul met trakteren. We assisteerden
met onze groep bij zijn uitvaart, in volle
coronaperiode. Maar we willen nog iets
meer doen om onze erkentelijkheid naar
hem toe te tonen.”
Het officiële plaatsnaambord met
daarop ‘Flor Stes Koer’ zal op het
grote feestweekend in mei worden
opgehangen en onthuld. De gemeente
heeft voorlopig geen intenties om
een straat of plein te vernoemen naar
Stes. Die krijgt binnenkort wel een
opvolger krijgt in de persoon van de
Colombiaanse priester Alvi Vasquez. “We
hebben hem nog niet ontmoet, maar
Alvis hier even welkom als Flor en we
hopen op een vlotte samenwerking”,
steekt Silke de hand uit namens haar
groep.
Vlak naast het lokaal van Chiro Don Bosco
staan sinds enkele jaren Schuttershof
met 110 assistentiewoningen en rusthuis
Verbert-Verrydt. Chiro Don Bosco doet
er alles aan om goed nabuurschap na te
streven, al zorgt het geluid van spelende
kinderen een zeldzame keer toch voor
klachten. “Wij hebben veel respect
voor onze buren die heel wat ouder
zijn dan wij. Ze mogen zich voor ons
feestweekend zeker aan vip-uitnodiging
verwachten. We gaan ze met plezier
halen en zullen ze hier verwennen
met taart en koffie”, kondigt Silke
Vermander een charmeoffensief aan.
•Meer info over of leuke bijdragen voor
jubileum 75 jaar Chiro Don Bosco via
feest75jaar@hotmail.com

RACING CENTER ANTWERPEN
OPENDEURDAGEN

Te huur: cent. Zoersel, app. 2
slpk, liv, kkn, berg, 724 euro/
mnd tel 0497.304.244
G8

22-24 OKTOBER / 10-18 U

Berkenhout plus/minus 3 m3
gratis af te halen in ‘s- Gravenwezel. Tel:0475.55.65.12
G9

RACING CENTER

Te koop: complete Cobra golfset,
Taylor Made putter en golftas,
150 euro, Clickgear white 4.0, 100
euro, contact 0468.129.429 G10

Middelmolenlaan 12-18
2100 Antwerpen

03 324 39 80

WWW.RACINGCENTER.BE

Dame zoekt werk als poetsvrouw
en strijkster. Liefst op maandag.
Ik werk grondig en zelfstandig. GSM 0465.757.370
G11

SNEAKPEAK UIT ONZE ACTIES

Gezocht:
oude
polsuurwerken
of
zakhorloges,
mogen ook defect zijn. Tel Peter
0496433007 geef goede prijs G12
Te Koop: KOGA sportfiets, 150,00
euro. Contact: 0468.129.429 G13

• Stockverkoop op kleding tot -80%
• Stockverkoop op stock voertuigen
- KTM motoren
- HQV motoren
- KTM fietsen
- SYM scooters
• Animatie voor groot en klein
• Mogelijkheden voor een hapje en drankje
• Diverse acties enkel geldig tijdens
de opendeur.

Meer dan 200 offroad
helmen in uitverkoop

MOTORCYCLES

Alpinestars
Supertech R
Van €413
Nu €199
Offroad brillen
2 KOPEN
3de GRATIS

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

ACTIE TSHIRT
Van €35
Nu €15

NEW HQV DEALER
NU ZOWEL VOOR STREET EN OFFROAD
Acties niet cumuleerbaar met andere promoties /
geldig enkel tijdens de opendeurdagen /
zolang de voorraad strekt / onder voorbehoud van drukfouten
Adv_RacingCenter_BvS_141x175mm.indd 1

Honderden Wijnegemse scholieren
rennen wel door park

In tegenstelling tot buurgemeenten Schoten en Brasschaat zag Wijnegem geen
graten in het laten doorgaan van de scholencross in de post-coronatijd. Al werden
de volwassen toeschouwers wel gescheiden van de kinderen en golden er nog een
aantal andere voorzorgsmaatregelen. Het weer was uitstekend, uitgenomen een
heuse medailleregen.
De mooie sportieve traditie waarbij leerlingen van de drie lagere scholen het tegen
elkaar opnemen per leeftijdscategorie, werd dus na een jaar onderbreking toch
verdergezet. De Notelaar, Don Bosco en de Vrije Basisoefenschool waren quasi
voltallig present. Hoe snel er ook gelopen werd; iedereen kreeg bij de ceremonie
protocollaire een appel. Voor de eerste drie waren er ook een gouden, zilveren en
bronzen medaille, maar ook de anderen kregen een materieel aandenken.
Wat deze 28ste editie dubbel bijzonder maakte was de fotofinish die in twee
wedstrijden zo ‘close’ was, dat de jury besliste om twee gouden medailles uit

OP ALLE OLIE
2 KOPEN
3de GRATIS

OP = OP
6/10/2021 14:37

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

te reiken. Dat was onder meer het geval voor de reeks met Kobe, de zoon van
schepen Tom Tachelet, en zijn vriend Jules. “Een bijzonder moment was het om
de medaille aan mijn eigen zoon te mogen overhandigen en hem daar zo samen
met zijn vriendje sportief arm in arm op het erepodium te zien staan”, aldus de
trotse papa.

DENYS & CO
INKOOP OUD GOUD,
JUWELEN EN MUNTEN.

Ik zoek gratis spullen voor
rommelmarkt, ik kom alles gratis
halen, tel 0485.300.437 Z206

HERSTELLINGEN
EN EIGEN ONTWERPEN.

UNIEKE GOUDEN
EN VINTAGE JUWELEN

Te huur: app. 2 slpk + garage
August Van De Wielelei, 2100
Deurne, eerste verd., liv, kkn
met toestellen, badk met bad/
douche, aparte wc, terras aan
achterzijde, goed gelegen nabij
Makro
en
Shoppingcenter
Wijnegem, epc 105, huurprijs
850 euro/mnd, maand water en
garage in huurprijs, geen vaste
kosten, info 0478.47.17.13 Z208
Gevraagd: gitaarleraar, aan huis
(Koningshof ), die aan 15-jarig
meisje wekelijks 1 uur les geeft
- \’s avonds of in weekend
- Tel 0495/59.69.38
Z209

Tuinaanleg
Ronny Kanora

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

Tel. 0477 30 64 23

Ronny.kanora@telenet.be

Open Bedrijvendag leidt bij
Meeussen Montage tot
sollicitatiegesprekken

BREDABAAN 246, BRASSCHAAT

03 430 20 83

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

Gsm 0475 32 44 00
aankoopvanvoertuigen@skynet.be

Meeussen Montage in Schoten was één van de weinige deelnemers aan de Open
Bedrijvendag in de Voorkempen. CEO Joris Meeussen en zijn team ontvingen
ondanks het hondenweer zo’n vierhonderd mensen in hun ateliers win de KMO-zone
Kloosterveld waar uitgerekend zonwering gemaakt wordt.
De zaakvoerder en zijn personeel gaven zelf de hele zondag rondleidingen in de
ateliers, serveerden wafels en drankjes, toonden de kinderen de weg naar een
springkasteel en gaven ook nog workshops montagetechnieken. Daarnaast werden
boormachines en andere materiaal verloot.
“Naast heel wat geïnteresseerde
mensen uit de ruime omgeving,
ontvingen we ook een aantal bezoekers
die interesse toonden om één van
de vacatures in te vullen die wij
momenteel lopen hebben. Dat was mooi
meegenomen”, blijkt Joris Meeussen
terug op een drukke dag.
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

Met 67 kinderen en jongeren met een beperking heeft de Jeugdraad dit weekend
een record gebroken. In tien jaar tijd is de toeloop voor het unieke initiatief
Buitengewoon Gewoon meer dan verdubbeld.

van de Jeugdraad valt elk jaar meer en meer in de smaak. In tien jaar tijd is het
deelnemersaantal meer dan verdubbeld, met nu een record van 67. “We genieten
al wat meer naamsbekendheid, maar hebben met OC Clara Fey en BuSo en BuLo
Kristus Koning natuurlijk een ideale doelgroep die we kunnen bereiken.”
De gemeente trekt voor Buitengewoon Gewoon ook ruim 1.500 euro uit. “Deze
middelen zijn zeer goed besteed als je de kinderen hiervan ziet genieten”, stelt
jeugdschepen Frans Van Looveren (CD&V) vast. “Op deze manier komt bovendien
ook leiding van reguliere jeugdbewegingen die niet vertrouwd zijn met kinderen
met een beperking, hier ook mee in contact. Dat is ook een verrijking.”
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In de Kinderboerderij in de Veldstraat mochten de kinderen een hele voormiddag
geiten, alpaca’s en andere dieren aaien. De ene met al wat meer durf dan de
andere, en in de namiddag konden ze zich op het Chiropleintje in de Tilburgbaan
uitleven tijdens tal van activiteiten. “Dieren zijn belangrijk voor deze kinderen,
daarom integreren we dit altijd in het programma van Buitengewoon Gewoon”,
vertelt trekker Marlies De Beuckelaer van de Jeugdraad. “Zo gingen we al eens
koeknuffelen en brachten we een bezoek aan de geitenboerderij.” Het initiatief

IN

EN

OT

SCH

Lovely
Hair
Salon

!

Brecht – Jeugdraad biedt
recordaantal kinderen met
beperking buitengewone dag

Beste mensen, sinds kort heb ik Salon Scandals overgenomen in Schoten op de
Churchilllaan 52 onder de naam Lovely Hair Salon, dit is onze tweede zaak want we
hebben er al een in Deurne. Wij verwelkomen hier dames - heren en kinderen.
Kapsalon - gelnagels - pedicure - schoonheidsbehandelingen.
Wij werken met een leuk team. 0470 011 707
Openingsdagen: ma-woe-don-vrij en zaterdag - op zondag en dinsdag gesloten
www.lovelyhairsalon.be • facebook lovelyhairsalonschoten
ACTIE EERSTE KNIPBEURT AAN HALVE PRIJS - op vertoon advertentie
Hopelijk zien we u snel! Groetjes het Lovely Hair Salon Team

Te huur: Durbuy huis 8p, 4 slpk,
2 badk, tuin bbq, garage, rust,
stilte, www.fijnverlof.be
Z40
Te huur: Middelkerke zeedijk,
app. 3 slpk, 7p., alle comfort,
wknd 190 euro, mw 190 euro,
week 310 euro, chalet nabij
Laroche, 6p., wkn 120 euro,
mx 120 euro, week 195 euro,
buiten
de
vakantieperiode,
www.eventussenuit.be,
email
adres: lucderaedt@telenet.be, tel
03.353.18.51 of 0477.72.36.30 Z41
Vakantie
zomer/overwinteren
Murcia
(Los
Alcazares)
500m van zee vanaf 200
euro/wk of 500 euro/mnd
(el+wa+tv+int+zwembad+bed/
badlinnen all-in) verhuur kortlang tel 0479.45.49.42 of
roxane.peeters@telenet.be Z70

ONDERHOUD, SNOEIEN,
ook kleine tuinen
Tel. 03 321 86 38
0479 282 605
Ontstoppingsdienst
E.C.
Alle ontstoppingen
camera inspectie
24/7 bereikbaar
0468 21 28 68
door nog meer schaarste op de sociale
woningmarkt. “We zijn bezorgd over de
begeleiding en opvang van kwetsbare
gezinnen en vrezen dat het erg moeilijk
wordt om een passende en betaalbare
woning te vinden voor huishoudens
met problemen.”

Sint-Job – Personeel SaS kampeert
als daklozen uit protest tegen nieuw
toewijzingsbeleid
Voor het gebouw van het Sociaal Verhuurkantoor Het SaS in de Nijverheidsstraat
kampeerde het personeel als daklozen. Een protestactie tegen het nieuwe
toewijzingsmodel dat de Vlaamse regering principieel goedkeurde. “Slechts 20%
van de woningen is nog voor gezinnen in hoge nood. Die 20% is in Vlaanderen al
opgebruikt”, klinkt het bezorgd.
“Vandaag staan er al 3.128 kandidaat-huurders op de wachtlijst, een stijging
van bijna 1.000 gezinnen tegenover 1 oktober 2020. Het SaS heeft 323 woningen
in portefeuille, maar die zijn allemaal bewoond door mensen die in woonnood
verkeerden. De rest van het jaar zullen dus meer mensen in hoge nood moeten
wachten”, stelt het SaS vast. Het personeel vreest hierdoor voor meer dakloosheid

STIJL & COMFORT
1000 M2 SCHOENEN • LEDERWAREN • REISARTIKELEN

Bredabaan 757 • 2930 Brasschaat
Tel. 03 337 07 30
OPEN: ma.: 13.30 tot 18.30u.
di.-vrij.: 9.30 tot 18.30u.
zat.: 9.30 tot 17.30u
Ruime gratis parking bij de winkel.

10 jaar

10 dagen 10 % korting
+ LEUKE ATTENTIE BIJ AFHALING IN DE WINKEL
20 OKTOBER TEM 30 OKTOBER

RESERVEER OF BESTEL

WWW.FRAMANDI.BE
framandi_schoenen

ADV FRAMANDI_Oktober_190x260mm.indd 1
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Flitsmarathon: zware voet laat zich
vooral gevoelen in
Jozef Hendrickxstraat
De Lokale Politie Schoten maakte woensdag enkele ploegen vrij om deel ten nemen
aan de nationale flitsmarathon. 3,3% van de gecontroleerde voertuigen reed sneller
dan toegelaten. De Jozef Hendrickxstraat is duidelijk dé risicostraat als het over
snelheid gaat.
“Doel van de actie was ook dit keer om mensen bewust te maken rond overdreven
snelheid en het aantal verkeersdoden terug te dringen”, verantwoordt korpschef
Jack Vissers de inzet van manschappen en materieel.
Op twaalf plaatsen in Schoten werden in totaal 6142 voertuigen gecontroleerd; 203
bestuurders (3,31%) hadden een te zware voet. Eén laagvlieger reed 91 km/u in een zone
50. Er werd gecontroleerd in volgende straten: Bredabaan, Horstebaan, E. Steursstraat,
J. Hendrickxstraat, Metropoolstraat,
V. Frislei, Botermelkbaan, A. Nahonlei,
Braamstraat, Sluizenstraat en A.
Servaislei.
De straat waarin veruit de meeste
bestuurders betrapt werden is de Jozef
Hendrickxstraat. 24 chauffeurs werden
er geflitst of 12,7% van wie er passeerde.
Het is duidelijk nog niet doorgedrongen
dat je in deze schoolstraat maar 30 km
per uur mag rijden. Andere routes waar
het gaspedaal te fors wordt ingeduwd
zijn de Metropoolstraat, Alfons Servaislei
en Sluizenstraat.

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

BESTE PRIJS, SNELLE AFHANDELING!
& 0487/286 430

Te huur: Durbuy huis 8p, 4 slpk,
2 badk, tuin bbq, garage, rust,
stilte, www.fijnverlof.be
Z40
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

zetelopmakerij
gordijnen
projecten
PVC vloeren

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

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

Brecht – Sint-Michielschool start
inzamelactie plastic dopjes voor
blindegeleidehonden
Ter gelegenheid van Werelddierendag kwam Hilde met haar blindegeleidehond
Witse op bezoek in de Sint-Michielschool. Voortaan is het elke vrijdag
dopjesdag. Dan worden er plastic dopjes ingezameld ten voordele van de vzw
Belgisch Centrum voor
Blindegeleidehonden.
“De
school
koos
voor deze activiteit
om in het kader van
Werelddierendag aan
te tonen dat dieren
zeer dienstbaar ingezet
kunnen
worden.
Tegelijkertijd
wordt
hieraan een actie
gekoppeld dat perfect
past in het jaarthema
‘Samen
Sterk’”,
legt directeur Wim
Mertens uit. “ Vanaf
nu wordt dopjesvrijdag
geïnstalleerd op school.
De kinderen zamelen
dan allerlei plastic dopjes in die gerecycleerd worden. Het recyclagebedrijf
sponsort de aankoop en opleiding van blindegeleidehonden. Zo werken we
niet alleen mee aan een mooi milieu, maar steunen we ook een prachtig
sociaal project.”

Hilde vertelde de kinderen concreet hoe Witse haar dienstbaar kan zijn en wat
er allemaal nodig is om honden op te leiden. De leerlingen stelden enthousiast
vragen over hoe de hond thuis, maar ook in winkels wordt ingezet. Ze stonden
versteld dat Witse heel goed kan aangeven waar een trap is en de leuning
van een trap. Hilde vond het aangenaam om al deze leergierige kinderen te
ontmoeten, toe te spreken en aan te sporen tot sparen.

Brecht – Toneelkring Vertoli
mag 75 kaarsjes uitblazen en brengt
nieuwe komedie op de planken
Na 75 jaar is toneelkring Vertoli nog springlevend. Met zo’n 50 actieve leden floreert
het toneelgezelschap en dat werd afgelopen weekend gevierd. De acteurs en actrices
werken ook volop aan een nieuwe productie. Eind november staan ze met de volkse
komedie ‘Drinken de goden Duvel?’ op de planken van OC ’t Centrum.
In mensenjaren mag Vertoli dan wel bejaard zijn, de acteurs en actrices zijn dat
allerminst. Het toneelgezelschap is zelfs springlevend. “Recent kwamen er nog drie
nieuwe spelers bij. Zo zijn we nu met 47”, berekent voorzitter en regisseur Guy Van
Der Smissen. Hij is voor het toneelspelen in de wieg gelegd. Zijn vader René Van Der
Smissen was immers 55 jaar lang voorzitter en een van de zes oprichters van Vertoli

na de Tweede Wereldoorlog. In het najaar van 1945 legden Frans Laurijsen, Jos
Meeusen, Felix Pacquée, René Van Der Smissen, Alfons Verdijck en Frans Vermonden
de grondslag van de toneelkring VERenigde TOneel LIefhebbers (Vertoli). Op zijn zesde
speelde Guy zijn eerste rol. “Dat was in het stuk ‘Het tekens des kruis’ in 1956. Destijds
werden er vooral historische stukken van de Romeinen en Caesar gebracht. Ik speelde
toen een kind dat aan de leeuwen werd geofferd. Ik had één zinnetje: ‘Mama, waar
gaan we heen?’”, herinnert hij zich nog goed.
Vertoli speelde in die afgelopen 75 jaar ook drama’s en kluchten. De laatste tien
jaar zijn dat vooral komedies. “Dat is het resultaat van een enquête die we tien jaar
geleden van het publiek hebben afgenomen. Daaruit bleek dat dit het meest gegeerde
genre is. Mensen zoeken ontspanning zonder al te veel te moeten nadenken.” En of
het gesmaakt wordt. Vertoli verovert elk jaar een steeds groter trouw publiek. In 2019
genoten liefst 1.200 toeschouwers van de opvoeringen van de dolle klucht ‘Klachten’.
Die toeschouwers komen overigens niet alleen uit Brecht, maar uit de brede regio en
verder tot zelfs Aartselaar en Tielt in West-Vlaanderen. Maar ook de spelers vinden
dit leuk. “Toneelspelen is een grote
uitlaatklep. Ook al ben ik nog elke keer
zenuwachtig voor ik het podium op
moet, eens je erop staat vergeet je al
de rest”, bekent Kris Kenis die al sinds
1997 bij Vertoli acteert. Dit raadslid
voor CD&V was in de vorige legislatuur
overigens cultuurschepen.
Sinds dit jaar speelt de kring vijf in
plaats vier voorstellingen. Wie Vertoli
aan het werk wil zien, krijgt op 26, 27
en 28 november en op 2 en 3 december
daartoe de kans met de volkse komedie
‘Drinken de goden Duvel?’ in OC ’t
Centrum. De ticketverkoop start op 24
oktober.
www.vertoli.be

Te
huur:
Blankenberge,
appartement
met
zeezicht,
opgefrist, 2 slaapk., inger.
keuken, zuiders terras, douche en
bad, app. wc, wifi, digit. Tv, alle
comfort, info tenzon@telenet.
be of 03.666.35.80 na 20 uur
Te huur: vakantiewoning met
privé zwembad voor max 10
personen, de woning ligt in de Lot
(Frankrijk), op +/- 25km van de
stad Cahors, u vindt meer info op
www.letilleul.eu of u kan mailen
naar welkom@letilleul.eu
Z41

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

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

Laswerken op maat

Laswerken
op maat
Balustrades
- Trapleuningen
Tuinpoorten
- ...
Balustrades
- Trapleuningen
-

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

Tuinpoorten - …

Test gidst kinderen naar sportclub
De gemeente Zoersel heeft alle leerlingen van het derde en vierde leerjaar
van haar zes scholen ingeschreven voor het SportKompas. Dat project
van Sportamundi vzw en Sport Vlaanderen helpt kinderen ontdekken
welke sport het best bij hen past. “We hadden het SportKompas eigenlijk
al aangekondigd voor einde vorig schooljaar, maar door de verstrengde
coronamaatregelen moesten we de testen uitstellen”, vertelt schepen
van Sport, Olivier Rul (Open VLD). “Nu nemen we tijdens deze maand
september de draad weer op in alle Zoerselse scholen.”
De leerlingen kregen of krijgen deze maand een test voorgeschoteld, een
combinatie van vragen en bewegingsoefeningen, die helpt een sport te

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

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

vinden die hen op het lijf geschreven is. “Het gemeentebestuur neemt
de kosten voor deze tests op zich. Omdat we ons engageren om het
SportKompas de komende drie jaar nog twee keer te organiseren, krijgen
we dit jaar 40 procent korting en betalen we 6 euro per leerling”, aldus
Olivier. De 400 kinderen krijgen samen met hun SportKompasrapport ook
een brochure van de gemeente mee naar huis met daarin een overzicht
van de sportclubs met jeugdwerking. De gemeente wil zo de drempel tot
sporten verlagen.

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

De beste woonlening
vind je aan de toog

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

Kantoren in uw regio

ROYMANS JANSSEN

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

Marynissen Theo Cvba

Villerslei 84
GARY PAULUSSEN

KOEN VAN DER STEEN

tel 03 658 42 85
FSMA-nr:60474-ON: 0475771538

FSMA-nr:40296 cAcb-ON: 0879833649

2900 SCHOTEN
Rodeborgstraat 61 - Schoten
- 03 658 08 47

MERVO

Handelslei 123 - Sint-Antonius-Zoersel - 03 385 81 13

theo.marynissen@argenta.be
ON 0435 696 482 RPR ANTWERPEN SYMENS

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

&C°

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

Zo simpel kan het zijn.
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BLUES
SCHOTEN
IN

2021

20 NOVEMBER

(B)

HIGHWAY TO THE BLUES
(B) BLUE RIOT COMBO
(B) STEVEN TROCH BAND
(B) THE BLUESBONES

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
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

Klok
stuk?

Alle merken GRATIS
afgehaald en teruggebracht

03 652 17 77

DE KAEKELAAR CC st.- cordulastr. 10

SCHOTEN

deuren: 19u - start: 19 u30
ENKEL TOEGANG MET COVID SAFE TICKET - VVK KAARTEN: DEN TROL - DE LINDEKENS | VVK: € 20 (tot 17-11-'21)
- 18 JAAR: € 10 - KASSA: € 25

– in leeftijd variërend van tien tot vijftig
jaar – aan te pakken, zonder ze echter
al te fel pijn te doen. Het gebeurde
allemaal in de grootste zaal van sporthal
COVID INFO
Vordensteyn, waar een tijdelijke tatami
MET MEDEWERKING VAN DEZE SPONSORS
was neergelegd.
“Ik ben in deze zaal als tienjarige zelf
begrafenissen
CAFÉ DE LINDEKENS
nog provinciaal kampioen geworden.
crematies
ANDY EN INGE
Kodokan is een toffe, warme club. Ik
Churchilllaan 20-24
Koloniestraat 61- SCHOTEN
kwam er op zondag graag even voor naar
VILLERSLEI 39
SCHOTEN
w w w. n e w d e l i v e r y. b e
w w w. j d m . b e
www.dentrol.info
Schoten”, maakte Casse na de sessie
www.argenta.be
www.kolum.be
uitgebreid tijd voor fotoshoots met
gebr.vdBERGHE
Joosen & C°nv BRANDSTOFFEN
opponenten en zijn bronzen medaille.
SLUIZENSTRAAT 19-21 SCHOTEN
WWW.GEBR-VDB.BE
S C H OT E N
T 03 658 46 21
St.-Cordulastraat 19/1
METROPOOLSTRAAT 30 - SCHOTEN
SCHOTEN VILLERSLEI 84
Jesney De Graef (15) het grootste
www.bodevanschoten.be
www.joosenbrandstoffen.be
judotalent van Kodokan, was verhinderd.
Maar Mathijs Van Noten (13) van de
club uit Boechout greep de kans om eens te ‘vechten’ tegen Matthias Casse wel. “Ik
heb hem niet kunnen vloeren. Wat had je gedacht? Hij heeft me wel enkele trucjes
geleerd die ik volgende keer ga proberen toepassen. En het was genieten hoor: van de
eerste tot de laatste seconde. Plezier beleven aan deze sport ga ik blijven doen, zoals
Matthias me als raad meegaf. Die foto met handtekening gaat mee naar Boechout en
ga ik goed bijhouden. ”
Hoog bezoek bij Kodokan. Naar aanleiding van het vijftigjarig bestaan van de
Schotense judoclub, kwam Matthias Casse zijn bronzen olympische medaille
tonen, hield hij een open training met een dertigtal Antwerpse judoka’s en gaf hij
alle sparringpartners gouden raad. “Probeer vooral plezier te beleven aan deze
fantastische sport. Winnen is niet altijd het belangrijkste.”

WWW.BLUESINSCHOTEN.BE
BELEGDE BROODJES EN VEEL MEER

&

2900 SCHOTEN 03 658 45 61

CARROSSERIE
LAKKERIJ
INTERIEURLAKWERK

Bronzen Matthias Casse geeft gouden
raad op gouden jubileum Kodokan

Jan Aertssen, hoofdtrainer en voorzitter van Kodokan, blonk van trots in sporthal
Vordensteyn. Je krijgt de beste Belgische judoka en wereldkampioen niet elke dag
op bezoek en dan zeker niet om je eigen leden en die van bevriende clubs uit het
Antwerpse de kneepjes van het vak aan te leren. Jan (63) had er zijn mooiste witte
judo uniform nog eens voor aangetrokken, getooid met de zwarte band waarover hij
beschikt.
Matthias Casse neemt volgend weekend deel aan de Grand Slam Parijs, zijn eerste
grote toernooi na de Olympische Spelen in Tokio. Hij wilde dus vooral niet geblesseerd
geraken, maar zette zich wel behoorlijk in het zweet om zijn gelegenheidstegenstanders

Schoten stuurt straffe kandidaat
naar nationale finale Groot Dictee:
0 fouten voor Jozef Lamberts!
In meer dan zeventig bibliotheken in Vlaanderen braken taalliefhebbers zich onlangs
het hoofd over de correcte spelling tijdens hun deelname aan “De Schrijfwijzen, Het
Groot Dictee Heruitgevonden”. Het initiatief van de vzw Creatief Schrijven ging ook
in Schoten niet onopgemerkt voorbij.
Het team van de Schotense Braembibliotheek had haar jeugdafdeling bovenin het
monument op het Sint-Cordulaplein met plezier ontruimd voor een nieuwe editie.
Een erg gevarieerd deelnemersveld van tweeëntwintig mensen waagde zich aan de
taaltest. De jongste was amper 13 en de oudste 75.

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

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

“Bijzonder moedig waren enkele deelnemers die Nederlands niet als moedertaal
meekregen”, aldus organisator Philip Cuypers van de bib. “Ze brachten het er
bovendien goed van af. Al zaten er in de tekst van 2021 best moeilijke woorden zoals
laqué, manoeuvreer en zo-even.”

GRATIS
MOTOR

GRATIS
MOTOR

Bel of mail voor een GRATIS prijsofferte

03/651 33 40

Bel of mail voor een GRATIS prijsofferte

03/651 33 40

Absolute uitblinker dit jaar was Jozef Lamberts. De man slaagde erin om geen enkele
fout te schrijven en wist ook nog eens een vrij lang en correct Nederlands woord te
vormen met twaalf ter beschikking gestelde letters. Pascale Van de Velde en Lieven
Bes eindigden verdienstelijk op de tweede en derde plaats.

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

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

Bredabaan
410, Brasschaat
31Open
OKTOBER
2021
WINTERTIJD
van ma t/m vrij van 9 tot 12u en van 13 tot 17u

Zaterdag van 10 tot 15u

3 uur wordt 2 uur

Laureaat Lamberts bleek niet aan zijn proefstuk toe te zijn. De man won al
verscheidene dicteewedstrijden en zelfs de editie 2001 van Het Groot Dictee der
Nederlandse Taal in Den Haag. Hij mag nu namens Schoten naar de grote finale op
zaterdag 23 oktober in de Koninklijke Bibliotheek van België.

Te koop: opbrengstapp. Te Schoten, prijs
245.000 euro tel 0476.86.33.98 Z210
Gezocht: solex of motobécane
cady-brommertje,
mag
werk
aan zijn bel 03.484.53.79
Z211
Te koop gevraagd: schilderijen,
strips, oude postkaarten, Lp,
spullen v zolder tel 03.663.65.70
App Brassch centr.: gr living, nieuwe
kkn met toestellen, 2 slpkr, 1kl &
gr berging, badk inloopdouche,
apart toilet, parkeerpl met berging,
vrij 1 dec., te bez na afspr op
zondag tss 10 en 12u, op maandag
tss 19x21u, tel 0479.43.38.62
of 0496.99.60.36 na 17u Z214

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.

Lukt het niet?

Bel de klokkenmaker 0497 62 15 62
Augustijnslei 10 - Brasschaat

Gepensioneerde
privéof
directiechauffeur zoekt werk, gsm
0497.66.08.23 (particulier)
G5
Ja, bij mij leer je Frans verstaan
en spreken met een leuke babbel,
bij mij thuis in Zoersel. Ik heb
ervaring in het aanleren van
Frans. Ik werd 2-talig opgevoed.
Ik vraag nu slechts 15/u, later
meer. tel 0477.65.71.81 G6
Te koop: Infrarood cabine Tylo
Infra Prime 1611 ruim vr 2pers
zeer weinig tot geen gebruik
wegens
omstandigheden.
Eigenlijk nog als nieuw, met radio
en
mp3,kleurlicht,rugsteunen.
Nieuw
4300
euro
,graag
1200eur Brecht Tel:0474984360
dringend weg aub
G7

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

Carolien Snoeys,
8C8 VASTGOED BVBA

V&G BESTRATINGEN
SIERBESTRATING
l OPRITTEN
l TERRASSEN
l AANLEG TUINPAD
l UITBREKEN
l & HERAANLEGGEN
l OUDE BESTRATING
l PARKINGS
l

VAARTSTRAAT 6
2340 BEERSE
Tel + Fax: 014.61.17.51 GSM:
0495.54.35.40
E-mail: info@vg-bestratingen.be
www.vg-bestratingen.be

GRATIS PRIJSOFFERTE TER PLAATSE

Trooz erg dankbaar voor hulp
Sint-Jobse wijkcomité Kloosterveld
Wijkcomité Kloosterveld zamelde onlangs persoonlijke verzorgings- en hygiëneproducten
in voor de bewoners van Trooz. Het mag dan al even geleden zijn dat ze hun huisraad zagen
wegstromen, de noden blijven nog groot. Dat bleek eens te meer toen de ploeg ter plaatse
alle goederen afleverde.
De inzamelactie van wijkcomité Kloosterveld was een succes. Maar liefst twaalf palletten
vol hulpgoederen voor Trooz werden ingezameld. De apotheken van Groot-Brecht schonken
al zo’n honderd kilogram producten. Maalderij Roosens uit Schoten doneerde 1.560
kilogram dierenvoeding. Sonja Casters en Angèle Willems van Ferm Sint-Job kwamen
maandagochtend al meteen aanzetten met enkele dozen vol wasmiddelen, shampoo, droge
voeding, koffie en wc-papier.
“Het geeft ons kracht om voort te doen”, reageerde lokaal coördinator Sartrini dankbaar.

Trooz telt 8.700 inwoners waarvan er 4.500 zijn getroffen door de ramp. “De talrijke giften
worden verdeeld onder de deelgemeenten Prayon, Nessonveaux, Fraipônt en la Brouck. Zij
zijn het zwaarst getroffen.” Swa Huybrechts bezocht het gebied al eens midden augustus
en legde contact met het gemeentebestuur daar. “Ik had eerder een brief gestuurd met
de vraag wat ze zoal nodig hadden, maar die bleef onbeantwoord. Toen ik er aankwam,
begreep ik waarom. Het gemeentehuis was ondergelopen en het personeel vond een tijdelijk
onderkomen in containers enkele kilometers verderop op een heuvel.” Dat bevestigt ook
coördinator Sartrini: “Alle economische activiteit bevond zich in de vallei en in enkele uren
verzeilden we in een rampgebied. Onze gemeenteadministratie verloor alles: geen dienst
der werken meer, geen service meer mogelijk aan de bevolking, geen urbanisatie meer,
geen OCMW…niks meer. Een deel van de diensten is nu gehuisvest in containers in het hoger
gelegen Péry en de bevolkingsdienst in een buurtgemeente.”
“De ramp komt veel
minder in de media
en mensen denken
dan dat het voorbij
is, maar dat is het
allerminst. De nood
blijft groot”, vult
p e n n i n g m e este r
Els Baetens van
het
wijkcomité
aan. “Onze missie
is geslaagd”, stelt
Swa Huybrechts van
Wijkcomité Kloosterveld. “Er is nog weinig vooruitgang te bespeuren. Veel mensen hebben
een trauma opgelopen, weten nog steeds niet of hun woning al dan niet wordt afgebroken.
Dat staat immers een hele wijk naast de rivier de Vesder te wachten. Die is volledig
overspoeld, de brug er naartoe is verwoest en is dus onbereikbaar.”
“Het allerbelangrijkste zijn de inwoners”, benadrukt Sartrini, “zij verloren van de ene
dag op de andere alles en strijden om er bovenop te komen. Ze ijveren nog steeds om de
broodnodige schadeloosstelling te krijgen om hun huisje herop te bouwen. De hulp is daarom
van groot van belang, niet alleen financieel, maar het geeft ons kracht geeft om verder te
doen.”

ONTDEK DE SUV
DIE BIJ U PAST!
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t
d
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Speelgoedactie
Vanaf 30 oktober

ANTWERP AUTOMOTIVE

Brecht, Klein Veerle 34
Westmalle, Antwerpsesteenweg 312
Wuustwezel, Kalmthoutsesteenweg 193A
Zandhoven, Liersebaan 131

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

Openingsuren:
Ma - Vr: 09.30u - 18.00u
Za: 09.30u - 17.30u

Gratis
opruimen
van
inboedels
bel
vrijblijvend
0478.53.67.19 (particulier) Z200

Ik ben op zoek naar werk: heb veel
ervaring met algemene renovatiewerken, bezetten, schilderen, behangen, betegelen, vernieuwen
van kamers, badkamers en keukens, voor meer informatie kan u
mij telefonisch bereiken op het nr
0466.06.04.34 (particulier) Z212

26/04/2021 13:20

Eind september vertrokken 35 enthousiaste dansers van de Schotense dansgroep
Chara op teambuildingweekend naar zee. Elkaar beter leren kennen en vooral
immens veel plezier maken: dat was het doel. Een doel dat aan hun vrolijke
verhalen en luid gegiechel te horen meer dan geslaagd is. Van teamspelletjes
spelen, quizzen en zelf vliegers knutselen tot dansen met de blote voeten in het
zand. Ze deden het allemaal. En ze deden het vooral allemaal samen als één grote
vriendengroep.
Zelfs het ijskoude zeewater schrok hen niet af. Want zwempak bij of niet? De warme
zon scheen hard genoeg om kopje onder te gaan. Moe maar voldaan keerden ze
na drie dagen alweer dromend over het volgende teambuildingweekend weer
naar huis. Tot volgend jaar!

Westmalle op maandag gesloten

Schilderwerken, gyproc, laminaat, alle soorten bezettingswerken,
schilderklaarmaken,
gratis
offerte
tel
0467.327.615 (particulier) Z207

Teambuilding bij Chara

AntwAutom_BvS_85x92m.indd 1

HONDENVERZORGING

BOBBYLAND

Jachtwachtersdreef 312
2900 SCHOTEN

TEL.: 03 663 35 76

GEHAALD EN GEBRACHT

Alle renovatiewerken: badkamer
betegelen, laden en lossen, bomen snoeien en omdoen, tuinwerken, schilderwerken, bezetten tel
0485.42.11.55 (particulier) Z213
Te koop: handtas lak, kleur lila,
40 euro tel 03.658.95.03 G31
Te koop: daim jas met
pels, afgebiesd maat 46/48,
nieuw 2000 euro nu 200
euro tel 03.658.95.03
G32

T +32 3 353 33 30

- ERVAREN
SCHILDERS
- ERVAREN SCHILDERS
-

chapeau schilders
www.chapeauschilders.be

KORT NIEUWS UI SINT-ANTONIUS
FITNESS OP EEN ZITBANK
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Er staat sinds begin oktober een opmerkelijke bank aan sportzaal De Zoest in SintAntonius. Het is geen gewoneSSzitbank
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Kleine
inboedels
tel
0488.70.68.95 (particulier) Z509
Gratis openhaard hout, grove
den, stammen 40-60cm lang,
zelf te klieven en ophalen in
Schoten tel 0478.25.75.22 Z510
Te huur: zeer mooi zonnig
app. Fruithoflaan Berchem, 1
slpk, groot terras, lift, kelder,
autostaanplaats, parktuin, rustig
gebouw, vrij te bezichtigen na
afspraak tel 0476.53.68.69 Z511

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

Goedkoop afbreken van uw
afsluiting,
betonplaten
en
afvoeren, gratis offerte tel
0487.715.534 (particulier) G21

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

Schrijnwerker met fijne afwerking
maakt ing. kasten, specialiteit
dressing, maatwerk, allerlei
houtwerk, gratis prijsofferte tel
0470.600.182 (particulier) Z500
Tuinman
zoek
werk
tel
0489.09.65.46 (particulier) Z501

Werf en windmolens in opbouw
gooit deuren open
Wieken van een windturbine van dichtbij bekijken, het was een unieke
kans voor Zoerselaars en andere geïnteresseerden op zondag 10 oktober.
Windparkontwikkelaar Storm organiseerde die dag een opendeurmoment op het
in opbouw zijnde windpark ten noorden van de E34, vlakbij de afrit Zoersel. Daar
komen twee windturbines met een mast van 84 meter en wieken van 58,5 meter,
goed voor een tiphoogte van bijna 143 meter. Op de werf wordt alles voorbereid
om de windturbines op te bouwen. De meeste grote onderdelen, waaronder de
wieken en de gondel, waren daardoor nog op de grond te bezichtigen. Beide
turbines zijn goed voor een jaarlijkse productie van 10.500 MWh aan groene
stroom, het equivalent van het jaarverbruik van 3.000 gezinnen. Het windpark zal
begin volgend jaar operationeel zijn..

GEVRAAGD
WIJNEN - CHAMPAGNE
en PORTOS
Aankoop volledige wijnkelders
en kelderresten

Tel. 03 295 60 60 (tijdens kantooruren)

Snoeien en
vellen van bomen
uitfrezen wortels
hoogtewerker,
hakselaar
0470 03 75 16

Nieuw werkjaar voor Markant

31 OKTOBER 2021 WINTERTIJD

Op vrijdag 17 september ging in het Kasteel van Schoten de feestelijke opening van een
nieuw Markant-jaar door. Er waren 39 dames aanwezig die met volle teugen genoten
hebben van een gezellige, leerrijke maar ook culinaire avond.
Markant Schoten kijkt uit naar een volwaardig, coronaproof werkjaar om zo met veel
dames interessante en gezellige momenten te creëren. Ook maatschappelijke inzet
ontbreekt niet.
Interesse? markantschoten@hotmail.com.

3 uur wordt 2 uur

Lukt het niet?

Bel de klokkenmaker 0497 62 15 62
Augustijnslei 10 - Brasschaat

Garagepoorten
domeinpoorten
zonwering rolluiken
automatisaties
alle herstellingen
en onderhoud

03/658 14 80

info@poortencentrale.be

RESTAURATIE VAN
ANTIEKE MEUBELEN
Paul Goyvaerts
0496 43 68 54

WOUTERS KATHARINA

Advocaat
Erkend bemiddelaar in
familiezaken

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

kathy.wouters@advocaatwouters.be

EPC ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT
Snelle service

EPC Irene

tel. 0496 556 182

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

afen
tel
G17

Mooi vol nieuw vakapp 4 p.
te huur, Costa del Sol, Cala de
Mijas, 3 km vh strand, 2slk
2bdk, gr terr, alle luxe groot
gez zwembad Hoogseizoen:
625 week + eindschoonm.100
Laagsz prijs of foto’s : vahode@hotmail.com 0485.13.88.09
VFT/MA/47297
Z506
Te koop: houtkachel Jôtul in prima
staat 650 euro tel 0497.29.44.23
of
0498.69.38.74
Z507

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

Gezocht: tin, zilver, verzilverd,
oude munten, oude juwelen tel
0488.70.68.95 (particulier) Z508

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

Goedkoop vellen van bomen
en afvoeren, gratis offerte tel
0487.715.534 (particulier) G16

dakwerkenwijnantsenzoon@gmail.com

03 326 46 93 - 0474 988 690

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

Kort nieuws uit Brecht - Sint-Job
VOGELSPOTTEN IN DE BRECHTSE HEIDE, MAAR DAN VOLGENS BEGIJN LEBLEU

Geen betere locatie dan de Brechtse Heide om te luisteren naar de nieuwe toppodcast
van comedian Begijn Lebleu. Op zaterdag 9 oktober streek de ‘birdnerd’ neer in SintJob, op de parking van Kristus Koning aan het begin van de Brechtse Heide.
Geen lukraak gekozen
locatie, want midden in de
natuur. Met ‘Fwiet Fwiet’
vertelt Lebleu immers
over de vogels in de Lage
Landen. Meer nog, met
hem krijg je een kick
van het vogelspotten,
dankzij
waanzinnige
verhalen achter sommige
vogelsoorten en over zijn reis naar Batumi, Georgi, waar in een maand tijd meer dan 1
miljoen roofvogels passeren.

ROB HEIRBAUT TE GAST BIJ NEOS GROOT-BRECHT

Tuin in Schilde zoekt man/vrouw
voor wekelijks onderhoud op
vrijdag, tel 0477.66.23.70 Z167
Restauratie reinigen van schilderijen op doek of paneel,
vergulden en herstellen van
de omlijsting en andere kunstwerken, tel 03.658.71.20 of
0474.59.02.62 (particulier) Z184
Fonoplaten: ik koop lp’s & maxi
singles, disco, soul, rock, jazz,
70-80-90, betaal beste prijs, tel
0475.76.81.88 (particulier) Z202
Te koop gevraagd: niet meer
gebruikte
aanhangwagen,
mag werk aan zijn, geen geremde tel 0492.263.118 Z186
Gevraagd: gitaarleraar, aan huis
(Koningshof ), die aan 15-jarig meisje wekelijks 1 uur les
geeft - \’s avonds of in weekend - Tel 0495/59.69.38 Z209

ALGEMENE
DAKWERKEN

GEBED AAN HET HEILIG HART
Dat het Heilig Hart van Jezus aanbeden, gezegend en geheiligd wordt
door heel de wereld in de eeuwen der
eeuwen, amen.
Zeg dit gebed 6x per dag gedurende 9
dagen en uw gebeden zullen verhoord
worden, zelfs indien dit onmogelijk
lijkt. Vergeet niet het H. Hart te bedanken met de beloften dit bericht te
publiceren voor de bekomen gunst.
A.D.B.

Welke impact heeft de coronacrisis op Europa?
Wat kan Europa doen om uit de crisis te geraken?
Dat waren de hamvragen waarop VRT-journalist
en Europakenner Rob Heirbaut een antwoord
trachtte te formuleren in Gemeenschapscentrum
Jan vander Noot. Hij kwam er op uitnodiging van
de seniorenvereniging Groot-Brecht. Alvast
één ding heeft de pandemie duidelijk gemaakt:
solidariteit onder de Europese lidstaten ontstaat
niet spontaan. Wanneer iedereen getroffen
wordt, is het elk voor zich. Landen sloten hun
grenzen en het was elk voor zich in de zoektocht
naar mondmaskers en beschermend materiaal.
Ondertussen veranderde heel veel, maar de crisis had een zware impact op Europa.

BEZOEKERS WORDEN EVEN ARCHEOLOOG IN KEMPUSEUM

Wat aten de boeren vroeger? Hoe maakten en bewaarden ze hun eten? Je kwam het te
weten op de archeologiedagen
in het Kempuseum. Bezoekers
konden zich een heuse
archeoloog wanen en op
onderzoek gaan. Daarnaast
kon je ook het vernieuwde
Kempuseum bezoeken. Daar
loopt de expo Boer&Buiten
met onder meer foto’s van
Brechtenaren. Je kreeg er aan
de hand van bekende en minder bekende verhalen ook inzicht in gebeurtenissen in
Brecht, vanaf de prehistorie tot nu.

PEETERS MARC

BVBA

- VERNIEUWEN VAN ROOFING, PANNEN EN LEIENDAKEN

- BEKLEDEN VAN DAKGOTEN MET PVC

- BEKLEDEN VAN GEVELS MET ETERNITE LEIEN EN SIDINGS

- PLAATSEN VAN VELUX EN LICHTKOEPELS

- PLAATSEN VAN DAK-EN GEVELISOLATIE

- ONTMOSSEN VAN DAKEN

ZELFWERKEND GEREGISTREERD AANNEMER 021501
39 JAAR
ERVARING

VELE REFERENTIES VAN TEVREDEN KLANTEN

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

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

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

ZIN IN EEN
HEERLIJKE
MASSAGE

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

0474 565 237

BEL MIJ VOOR
MEER INFO

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: 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

Mezevangers houden het wonderwel
droog aan de Rupel in Niel

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

Met 62 waren ze. De Mezevangers die de eerste zondag van oktober naar
aloude traditie in traditionele kledij al voor de 156ste keer op uitstap
trokken vanuit nestplaats Wijnegem. Dit keer trok de meest authentieke
folkloristische muziekvereniging van de Voorkempen in boerenkiel naar Niel.
En ze hielden het op de natste dag van de herfst wonderwel droog, maar niet
in alle betekenissen.

GEZOCHT:
VERANTWOORDELIJKE MET ERVARING

De traditie van het mezevangen is een typisch Antwerps volksgebruik
waarover maar weinig historische bronnen zijn terug te vinden. “Vroeger
waren er alleen al in het Sint-Andrieskwartier diverse mezevangerskringen.
Vandaag bestaat het gebruik alleen nog in Wijnegem.

www.candlelightbar.be
Meisjes gevraagd

Wezelsebaan 256 - 2900 Schoten
0484 02 64 31

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

TE HUUR APPARTEMENT

1 verd. groot terras, 1 slpk
‘s-Gravenwezel (niet geschikt voor kinderen)
ste

0493 42 80 79

Snoeien en vellen van bomen
met hoogtewerker
+ stronken frezen
www.bomen-patrickgeerts.be

0495 22 38 63

De tocht mag dan wel geëvolueerd zijn naar een ludieke uitstap, waarbij de
nadruk ligt op het bezoek van verschillende herbergen, de geplogenheden
die bij de uitstap horen worden strikt in ere gehouden. Natuurlijk vangen de
heren geen meesjes meer. Maar de uil, weliswaar een opgezet exemplaar,
gaat nog altijd mee. Alle leden dragen hetzelfde uniform: de boerenkiel, op
het hoofd een boerenpet en rond de hals een rode zakdoek met witte stippen.
En er gaan altijd een tiental muzikanten mee op de marsen in de plaats van
bestemming te begeleiden met vrolijke deuntjes.
Onlangs en na een jaar van gedwongen coronastilte was het weer tijd voor de
hoogdag. Na een bezoek aan de Wijnegemse cafés Den Babbel en Studio De
Sax, een tussenstop in de kantine van Kon. Wijnegem VC, waar Mezevanger
en plaatselijk jeugdvoorzitter Tom Dils trots het nieuwe kunstgrasveld van
zijn vereniging toonde, trok het gezelschap met de bus naar Niel. In de
aardige gemeente aan de Rupel, werden ze ontvangen door de plaatselijke
concertband.

NUYENS - DOM
SCHOTEN
ALLE GLASWERKEN
• Dubbele beglazing
• Spiegels
• Loodreparaties
• Koepels & vitrines
• Plaatsen van ventilators
• Zelfwerkend patroon

SNELLE
SERVICE

RAMEN EN DEUREN
• PVC en aluminium

WANDELINGEN
WANDELINGEN
HALLOWEENWANDELING
22 OKTOBER 18-21U
Vennebos
i.s.m.2014
heemkundige Kring, basisschool Vennebos, Kasteeldreef31STE
24, Schilde,
www.scilla.be
2 MAART
TRAPPISTENTOCHT
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11
HERFSTWANDELING
TOT 26 DECEMBER
Trage
herfstwandeling
2 MAART
2014 – zoektocht, Wijnegem, www.voorkempen.be, 03.685.34.21
31STE TRAPPISTENTOCHT
toerisme@voorkempen.be
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11

ZOEKTOCHT
TOT 31 OKTOBER
100 jaar Gezinsbond, De Schorre doorheen Wijnegem, http://wijnegem.gezinsbond.be
CULTUUR
2 MAART 2014
31STE TRAPPISTENTOCHT
Afstanden
6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11
CULTUUR

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

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

Heerlijk: nieuwe boeken aanraken
en openslaan
Een zondag in de jonge herfst en een boekenmarkt van cultuurdrager Davidsfonds. Het
bleek een goede combinatie in Gemeenschapscentrum ’t Gasthuis in Wijnegem. De
beweging die de Nederlandse taal promoot stelde 131 nieuwe boeken te kijk voor haar
afdelingen van Wijnegem, Borsbeek en Wommelgem.
“Ze waren in vijf thema’s gegroepeerd”, vertelt organisator Anny Noë. “De wereld en
ik, Vroeger en nu, Ontspannen en genieten, Gezond en gelukkig en Reden en religie.
Onder de “Toppers” vond men “Wildevrouw” van J. Olyslaegers, dat door de schrijver
zelf zal toegelicht worden op 22 november en door de Leeskring zal behandeld worden
op 25 november.”
Zo’n tachtigtal nieuwsgierigen kwamen er hun keuze bekijken en voelen. “Antwerpen,
de gloriejaren” van M. Pye bleek een bestseller te zijn. Contact leggen zonder
mondmasker zorgde voor een losse en aangename sfeer. Deze keer werden de
bezoekers bedankt met een flesje cava of appelsiensap om thuis op te drinken.

2 MAART 2014
31STE 22
TRAPPISTENTOCHT
CONCERT
OKTOBER 20U
Afstanden
6, 10 ,12,
20, 24,en
30,Marck
40km,
Sint-Antonius
Zoersel
www.nvz.
0477gemeente@
27 93 11
Van
Zoerselnaren
Frank18,Schaffels
Bryssinck,
Jazz, De
Bijl, Dorp
1, Zoersel,
zoersel.be tel 03.298.00.00
2 MAART 2014
31STE TRAPPISTENTOCHT
THEATER
22-31
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz.
0477OKTOBER
27 93 11
Het Bewijs, zwarte zaal Fakkeltheater, Reyndersstraat 7, Antwerpen,
www.theaterzeemanshuis.be
2 MAART 2014
31STE TRAPPISTENTOCHT
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11

TENTOONSTELLING
TOT 31 OKTOBER
Illustrator
2 MAARTSebastiaan
2014 Van Doninck, wijnegem.bibliotheek.be 31STE TRAPPISTENTOCHT
Afstanden 6, 10ROMMELMARKT
,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz.
0477 27 10-17U
93 11
OPENLUCHT
23 OKTOBER
Werf 44, Schoolstraat 44, Schilde

2 MAART 2014
31STE TRAPPISTENTOCHT
MISS
WIFI6,&10KOEBREV
27 0477
OKTOBER
Afstanden
,12, 18, 20,EXPERIMENTEREN
24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz.
27 93 15U
11
4-9 jaar, Werf 44, Schoolstraat 44, Schilde, www.schilde.be

2 MAART 2014
CONCERT

31STE TRAPPISTENTOCHT

31 OKTOBER 11-12U15
Afstanden
,12,gedaan,
18, 20,’t24,
30, 40km,
Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11
Oud
geleerd6,is10
jong
Gasthuis,
Kapel,Sint-Antonius
gasthuis.wijnegem.be

2 MAART 2014
31STE TRAPPISTENTOCHT
BOEKENVERKOOP
6 EN 7 NOVEMBER
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11
Afgevoerde bibliotheekmaterialen, Bibliotheek Schoten

2 MAART 2014 BOEKENMARKT
TWEEDEHANDS

31STE
TRAPPISTENTOCHT
6 NOVEMBER
16-20U,
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11
7 NOVEMBER 10U30-17U
Campus
KJ, A.2014
Nahonlei 65 Schoten, davidsfonds.schoten@gmail.com
2 MAART
31STE TRAPPISTENTOCHT
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477
27 93 11
LEZING
9 NOVEMBER
Nacht van de geschiedenis, Ertbrugge, ’t Gasthuis, chistiane.vandeperre@skynet.be ,
2 MAART
2014
31STE TRAPPISTENTOCHT
tel
0475.58.81.97
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11

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
2 MAART 2014

31STE TRAPPISTENTOCHT

Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius
www.nvz.
93 11 Hex
45cm Zoersel
28 euro
of0477
5027 cm,

crenata bollen 60cm in pot, bol op
31STE TRAPPISTENTOCHT
stam, Photinia
Fr. Red Robin, tel
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius
Zoersel
www.nvz.
0477 27 93 11 of
0479.33.27.20,
0476.05.11.31
Infraroodcabine.
1200(l)x1050(d)
maria.francken@hotmail.be
Z504
2 MAART 2014
31STE TRAPPISTENTOCHT
x1900(h).1590W/240V.
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30,Extra
40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11
dimbare verwarmingselementen.
Zaaien van nieuwe gazons
Radio/cd-speler /sfeerverlichting
en
herstellen
van
oude
/luchtfilter.
Zelf demonteren
gazons,
gratis
offerte
tel
GEZOCHT
en
afhalen.
700
euro
0487.715.534 (particulier) G18
Tel: 0475 36 29 70
G14
2 MAART 2014
31STE
TRAPPISTENTOCHT Studio,
Bisschoppenhofln
Afstanden
6, 10 ,12, 18, 20, Lustanica
24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11
Te koop:
haagplanten,
Deurne vanaf 69.000 TOP
100/125h, Taxus 100/125h 12
RENDEMENT verhuurd aan 495,euro, Taxus 150/175h, Osmanthus
netto
http://www.biddit.be/nl/
UW ACTIVITEITEN
HIER? MAIL
HET DOOR
OP INFO@BODEVANSCHOTEN.BE
60/80h
11 euro, bollen
Taxus
catalog/detail/204765
Z505

2 MAART 2014

WERFT AAN

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.

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

ND BAZAAR is een eeuwenoude hoeve omgetoverd tot een oergezellige brasserie Wij zijn
GRAND BAZAAR is een eeuwenoude hoeve omgetoverd tot een oergezellige
• Een goed salaris in overeenstemming met uw ervaring
centraal gelegen (te
tussenSchoten).
Merksem en Schoten naast de grote carrefour (te Sc
aal gelegen tussen
Merksem
en Schoten naast de grote carrefour
• Afwisselend
werk
BARMAN
(VROUW)

jn een hoog

• Aandacht voor veiligheid en welzijn
• Vast team van collega’s
volume
zaak en wij zijn
• Rijvergoeding
• Degelijke werkkleding

op zoek naar:

Wij zijn een hoog volume zaak en wij zijn op zoek naar:
• Werkzaamheden
in koude en warme keuken
• Zelfstandig werken in samenwerking of onder leiding van een chef
• Mise-en-place en service
• Controle op HACCP-reglementering

CHEF / SOUS-CHEF / CHEF DE P

HEF / SOUS-CHEF / CHEF DE PARTIE
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!

•

Werkzaamheden in koude en warme keuken

• Zelfstandig werken in samenwerking of onder leiding van een chef
Aanbod
• Mise-en-place en service
• Voltijds contract
• Controle op HACCP-reglementering
• Dynamische functie in een stabiel bedrijf
• Correcte Profiel
verloning
• Werkzekerheid

Werkzaamheden in koude en warme keuken
• m/v
Solliciteren • relevante ervaring van minimum 2 jaar en horeca opleiding is altijd een
Zelfstandig werken in samenwerking of onder leiding
van
een
chef
• kennis
en kunde van koude kant en/of warme kant
Kenneth De Haeck
0498/19.45.92
•
zelfstandig
werken
Mise-en-place en service
Michaël Annys 0468/14.75.55kunnen
• info@grand-bazaar.be
• geen 9 to 5 mentaliteit
• oog voor kwaliteit en detail
Controle op HACCP-reglementering
• Nederlands praten is een must

ofiel

•
•
•
•

SLAGER

verzorgd & hygiënisch voorkomen
in team kunnen werken, als ook zelfstandig je plan kunnen trekken
stipt en ordelijk
tijdens rustige momenten ben je niet vies van enkele extra bijkomende

Aanbod

Ambachtslaan 22––2960
Ambachtslaan
2960Brecht
Brecht

• Voltijds contract
m/v
Wegens
sterkegroei
groei
zijninwij
wij
op
naar een
Wegens
zijn
opzoek
zoek
• sterke
Dynamische
functie
een stabiel
bedrijfnaar een
Spreekt ambacht je aan?
relevante ervaring van minimum 2 jaar en horeca opleiding• isCorrecte
altijd
een pluspunt
verloning
• Werkzekerheid
Wil je deel uitmaken van een enthousiast team?
Meubelmonteur
– voltijds (m/v)
kennis
en
kunde
van
koude
kant
en/of
warme
kant
Meubelmonteur
–
voltijds (m/v)
Heb je misschien nog geen ervaring, maar ben je toch
Solliciteren
zelfstandig kunnen werken
leergierig?
Functie:
Je staat voornamelijk in voor de
Functie:
staat
voornamelijk
voor
Kenneth DeJe
haeck
0498/19.45.92
geen 9 to 5 Kom
mentaliteit
montage
van meubeleninbij
onzede
dan eens vrijblijvend praten.
Michaël Annys 0468/14.75.55
montage
van
meubelen
bij
onze
oog voor kwaliteit en detail
klanten en / of in onze toonzaal
info@grand-bazaar.be
klanten en / of in onze toonzaal
Nederlands praten Wij
is een
must
bieden
je:
Profiel:
Oog voor detail & goed technisch
passie voor een
ambachtelijk vak
verzorgd &- de
hygiënisch
voorkomen
inzicht
Profiel:
Oog
voor detail & goed technisch
- eenkunnen
voltijdse baan
waarin als
je verantwoordelijkheden
in team
werken,
ook zelfstandig je plan kunnen trekken
Ervaring
inzicht in meubelsector en / of in
opneemt en autonoom werkt
stipt en ordelijk
bezit vaninrijbewijs
C zijn pluspunten
Ervaring
meubelsector
en / of in
- een jong en enthousiast team
tijdens rustige
momenten ben je niet vies van enkele extra bijkomende
taken.
bezit van rijbewijs C zijn pluspunten

- vrijaf op zaterdagnamiddag, zondag en maandag

nbod Neem contact opofvia03 info@slagerijvanballaert.be
313 80 31.
Voltijds contract
Dynamische functie in een stabiel bedrijf
Correcte verloning
Werkzekerheid

Aanbod:

Aanbod:

Afwisselende job
4-daagse werkweek
Afwisselende job
Correcte verloning
4-daagse
Opleidingwerkweek
voorzien

Correcte verloning
Opleiding voorzien

Wil jij deel uitmaken van ons team? Mail Uw CV naar
info@meubleta.be of meld U aan na telefonische
afspraak opvan
hetons
nr. 03/313.00.90.
Wil jij deel uitmaken
team? Mail Uw CV naar

info@meubleta.be of meld U aan na telefonische
afspraak op het nr. 03/313.00.90.

Wij zijn op zoek naar een
enthousiaste KINESIST(E)
Als kinesist(e) in Residentie Koningshof ben je verantwoordelijk voor de
therapeutische ondersteuning met betrekking tot de motorische functies
van onze bewoners. Op een creatieve manier zal je bijdragen aan de
mobiliteit en welzijn van de bewoners.

Jobgerelateerde competenties :
- De kinesitherapeutische diagnose stellen op basis van spiertesten,
houdingstesten,…en diagnose meedelen aan de persoon met de
zorgbehoefte.
- Contra-indicaties als gevolg van breuken, botontstekingen, ….
opsporen….. de persoon met zorgbehoefte doorverwijzen naar
een arts, psycholoog,….
- Het therapeutisch plan uitwerken en de behandeling bepalen
naargelang de leeftijd, de aandoening en de activiteit van de
persoon met zorgbehoefte.

Vereiste studies : Master Kinesitherapie

Ben jij een toffe en
enthousiaste VERPLEEGKUNDIGE ?
Dan zijn wij op zoek naar jou !
Heb je een hart voor ouderen ? Werk je graag in een team ? Dan moet je
vandaag nog solliciteren!
Wij zijn op zoek naar een gedreven verpleegkundige die houdt van een
boeiende uitdaging en die samen met het hele team bijdraagt aan de
begeleiding en ondersteuning van onze bewoners.

Vereiste studies : Hoger Beroepsonderwijs (HBO) Verpleegkunde
(vroeger 4de graad beroepssecundair of gebrevetteerd) / Prof.
Bach. Verpleegkunde
Werkervaring : geen ervaring
Talenkennis : Nederlands (zeer goed)
Contract : contract voor onbepaalde duur – voltijds – 2 ploegenstelsel - weekend

Werkervaring : Beperkte ervaring
Talenkennis : Nederlands (zeer goed)
Contract : van onbepaalde duur – vaste job – 19u/week te
presteren in 5 dagen - dagwerk
Waar en hoe solliciteren ?
- Via e-mail : verpleging@residentie-koningshof.be Ter attentie : Ann Lauryssen
Solliciteren met CV en motivatiebrief

Botermelkbaan 4 – 2900 Schoten

Alpha Heating
haarden & interieur

strings?
Are you passionate about

Actief in de produktie van kunststoffen zoekt:

MACHINE-OPERATORS
Machine operatoren
MACHINE-OPERATORS

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.

Actief in de produktie van kunststoffen zoekt:

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

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

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

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

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

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

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

VAN
OSTA
– JOBS
VAN
OSTA
– JOBS

Bezoek
onsnieuw
nieuwkantoor
kantoor
Brasschaat.
Bezoek vrijblijvend
vrijblijvend ons
te te
Brasschaat.
Wij
breiden
uit
en
zoeken
extra
Wij breiden uit en zoeken extra

HH UU I S H O
O UUDDHHUULLPPEENN
i ni n r reeggi ioo KKaa pp ee ll ll ee nn ,, EEkkeer re en n, , S Sc hc oh toetne, n S, cSh ci lhdiel ,d e ,
BBr er ecchhtt, , BBrraa ss ss cc hh aaaatt, , WWuuuus st w
t we ze ezle le ne nM eMr ek rs ke m
sem
Ben je op zoek naar een

Ben
je op zoek naar een
toffe job in eigen streek ?
toffe job in eigen streek ?

Tel 0493 51 29 39

hou je van huishoudelijk werk ?

of
mail je cv naar

Contacteer ons op

Contacteer ons op

---

Help je graag anderen en
Help
je graag
anderenwerk
en ?
hou
je van
huishoudelijk
---

---

Wil je opgeleid worden tot
Wil
je opgeleid
worden tot?
professionele
huishoudhulp
---

professionele huishoudhulp ?

Tel 0493
of 51 29 39

mail je cv naar
hilde@vanosta.net

hilde@vanosta.net

Word huishoudhulp bij Van Osta en kies voor jobzekerheid en een
Wordfamiliale
huishoudhulp
Van Osta
en kies
jobzekerheid
een
sfeer + bij
✓ onmiddellijk
een vast contract
( contractvoor
onbepaalde
duur, GEEN interimcontract, en
ook geen

familiale sfeer

+

opeenvolgende tijdelijke contracten )

✓ onmiddellijk een vast contract ( contract onbepaalde duur, GEEN interimcontract, ook geen
✓ een deeltijdse of voltijdse uurregeling naar keuze, geen weekendwerk
opeenvolgende tijdelijke contracten )
✓ ook mogelijk als bijverdienste vanaf 13 u / week
✓ een
deeltijdse of voltijdse uurregeling naar keuze, geen weekendwerk
✓ een goed loonpakket met o.a. maaltijdcheques, vakantiegeld, eindejaarspremie,
✓ ookonderhoudsvergoeding
mogelijk als bijverdienste
13 u /verplaatsingsvergoeding,
week
voor jevanaf
werkkledij,
extra telefoonvergoeding,..
✓ een
goed
loonpakket
met
o.a.
maaltijdcheques,
✓ vaste klanten in eigen regio (enkel bij afwezigheidvakantiegeld,
vaste klant eeneindejaarspremie,
vervangklant in eigen regio)
onderhoudsvergoeding
je werkkledij,
extra telefoonvergoeding,..
✓ vrije verlofkeuze, zowelvoor
binnen
als buiten deverplaatsingsvergoeding,
schoolvakanties
✓ vaste
klanten
in eigen regio (enkel bij afwezigheid vaste klant een vervangklant in eigen regio)
✓ toffe
werkkledij
ONZE KANTOREN :
✓ correcte
en tijdige
betaling
van als
je loon
✓ vrije
verlofkeuze,
zowel
binnen
buiten de schoolvakanties
Brasschaat | Bredabaan 152 (NIEUW)
✓ correcte
naleving van de maximum afstanden woon-werkverkeer
✓ toffe
werkkledij
Kapellen | Vredestraat
9
✓ diverseen
jaarlijkse
ONZE KANTOREN
:
✓ correcte
tijdige personeelsgeschenken
betaling van je loon
Schoten | Th. Van Cauwenberghslei 42
www.poetsdienst-vanosta.be
Brasschaat | Bredabaan 152 (NIEUW)
✓ correcte naleving van de maximum afstanden woon-werkverkeer
Kapellen | Vredestraat 9
✓ diverse jaarlijkse personeelsgeschenken
Schoten | Th. Van Cauwenberghslei 42
www.poetsdienst-vanosta.be
en van garage tot tuinhuis tel
0474.32.52.13 (particulier) Z192
OVER TE NEMEN
Gevraagd
goedgelegen volkscafé
Ervaren
Fonoplaten: ik koop lp’s & maxi
aan de kerk en wekelijkse
singles, disco, soul, rock, jazz,
drukke
MARKT
in
de
zaalmedewerker
Monique van Noten verzorgt
70-80-90, betaal beste prijs, tel
Noorderkempen.
de
muzikale
omlijsting
0475.76.81.88 (particulier) Z197
(m/v)
65 plaatsen binnen en 65
voor
kerkelijke
vieringen,
buiten op het terras.
Full time, uren o.t.k.
tel
0495.427.828
Z187
Ik zoek werk: schoonmaken
Zeer mooie zaak.
en
koken,
bejaardenzorg,
Voor restaurant
Dame
geeft
computer-,
Verdere inlichtingen via
babysitten, ik heb ervaring,
smartphone-, tabletles aan
EURYANTHE te Schilde
tel 0465.20.29.68 Ela
Z199
0473 182 718
huis, mail, foto’s, IT’s me,
covidsafe, PLF, SpTH, apps
Interesse?
installeren, iphone, etc… tel
Gevraagd
03 383 30 30
0479.87.24.10 (particulier) Z189
of mail info@euryanthe.be

Gezocht
Gemotiveerde onderhoudsman/vrouw
voor schoolgebouwen te Merksem
Nederlandstalig - geschoold - zin voor initiatief zelfstandig werken - rijbewijs - 21u/week.
Sollicitatiebrief en CV te sturen naar chantal.schijvens@knmc.be

Gezocht
werk:
betegelen,
vloeren, muurtegels, badkamer,
bezetten,
schilderen,
houten tegels parket, tel
0485.55.91.14 (particulier) Z190
Opruiming
met gratis
waardevolle
service, van

van
inboedels
taxatie van uw
spullen met extra
kelder tot zolder

PAKKETBEZORGER
voor postpakketten te bezorgen,
regio Deurne-Zuid, werkuren
tussen 10u30 en 22u, ervaring in
distributie, rijbewijs B, fulltime
2000 netto/maand minimum

tel 0475.47.63.50
of aanmelden op
guidovanh@skynet.be

zoekt wegens voortdurende expansie :

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

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

Problemen met Frans of Engels
in het middelbaar of hoger
onderwijs? Leerstof opfrissen?
Bekwame leraar helpt, ook
advies dyslectische leerlingen
tel
0475.79.65.12
Z181
Lijfrente: te koop gevraagd:
ik zoek uw woning te kopen
via lijfrente, u mag gratis en
levenslang blijven wonen en
u ontvangt een belastingvrije
maandrente, u mag zelf uw
eigen notaris kiezen, bel me
snel op voor meer info tel
0475.60.53.34 (particulier) Z182
Volledige
renovaties
app.,
huizen,
badk,
dakgoten,
gevel, kleine en grote jobs tel
0484.063.094 (particulier) Z186

Slagerij Willekens is een dynamische onderneming in volle groei. Hierdoor
zijn we op zoek naar gemotiveerde medewerkers om ons team te versterken.

-

Verkoop medewerk(st)er met ervaring
Slager

Is klanten laten genieten van een heerlijk stukje vlees of lekker eten jouw
passie, contacteer ons dan voor extra info of een afspraak.
Slagerij Willekens

Nice2Meat bvba
Paalstraat 57, 2900 Schoten
Tel. 036/584.721 - info@slagerijwillekens.be

WERFT AAN
Zoekt

TECHNIEKER VOOR
AUDIOVISUELE INSTALLATIES
Bent u gepassioneerd door AV toepassingen en technologie?
Installeert u al TV’s en netwerken bij particulieren?
Wij bieden u een gelijkwaardige functie in een bedrijfsomgeving
voor een fulltime job van maandag tot vrijdag.
Functieomschrijving
Je bent mee verantwoordelijk voor de technische ondersteuning van
onze producten. Met een ‘hands on’ mentaliteit vertegenwoordig je
Discorp bij onze klanten tijdens installatie en onderhoudsopdrachten.
Je kan dan ook zelfstandig en probleemoplossend redeneren en
werken. Affiniteit met de ICT wereld is belangrijk.
Profiel
Je bent in het bezit van een diploma Elektriciteit/Elektronica/Domotica
of ICT (of gelijkwaardig door ervaring.)
Je kan probleemoplossend werken, in team of zelfstandig.
Je hebt een hands on mentaliteit.
Je bent op zoek naar een job met installatie en montage werkzaamheden.
Ervaring met audiovisuele producten is een plus.
Je bent leergierig en hebt de ambitie om jouw bestaande vaardigheden
verder uit te breiden.
Aanbod
Wij bieden een gevarieerde job waarbij je zal werken met de nieuwste
AV-producten. Je krijgt de uitdaging om zelfstandig een gevarieerde
job uit te oefenen waarbij je jezelf kan ontwikkelen. Je komt in een
boeiend bedrijf terecht waar een sterke teammentaliteit en een hechte
werksfeer heerst. Er zijn doorgroeimogelijkheden voor diegene met de
juiste inzet en motivatie. Wij bieden een aantrekkelijk salarispakket,
aangevuld met extralegale voordelen.
Stuur dan nu jouw CV en motivatie door naar Michel Rammeloo
via mrammeloo@discorp.be of contacteer ons via
+32 475 43 47 78.
Wij kijken er naar uit om jou te leren kennen!

BROOD EN BANKETBAKKERIJ
DE WIT

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!

Bijles wiskunde, Fysica, alle
niveaus, jaren ervaring, aan
huis, tel 0474.97.64.66 Z36

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

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

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

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

Schilderwerken
buiten
tel
(particulier)

binnen
en
0486.76.68.47
Z178

vraagt

EEN POETSHULP M/V
Voor dinsdag overdag (Ned-talig)
Schoten
03 658 58 69 - 0476 21 80 97

@verteren
doet renderen!

Bruynseels-Vochten is op de dag van vandaag één van de grootste

raamconstructeurs in België. Dit zowel op de particuliere , de
projectmarkt als op de verandamarkt. Wij sturen elke dag onze
60 plaatsingsploegen de baan op, op weg naar een volgende
tevreden klant. Door de constante investering in onze firma en
onze medewerkers zijn we gekend om onze tevreden klanten. Dit
alles is uiteraard dankzij de dagelijkse inzet van onze meer dan 150
medewerkers die elke dag hun uiterste best doen om al deze projecten
tot een prachtig einde te brengen.
Een sterk team van gemotiveerde vakmensen die elk project secuur
afwerken van begin tot einde!
Dat is onze sterkte.
Om aan de permanente stijging in de orderportefeuille te kunnen
voldoen en de vele projecten tot een goed einde te brengen,
zijn wij op zoek naar gemotiveerde medewerkers.

TECHNISCHE MEDEWERKER
Functieomschrijving

• Je stelt constructiedetails op, maakt detailtekeningen voor
bouwvergunningen en voorbereidende ruwbouwwerken
• Je besteld de nodige materialen voor de uitvoering van het project.
• Je werkt de technische plannen uit voor onze productieafdeling en
plaatsingsdienst
• Binnen deze functie werk je in teamverband met ervaren collega’s.
• Je rapporteert aan het Diensthoofd of zijn assistent

Profiel
• Je behaalde een hogere studie in een technische richting of bent
gelijkwaardig door ervaring.
• Een jonge, pas afgestudeerde en eveneens leergierige persoon behoort
ook tot de mogelijkheden
• Enige relevante werkervaring is een troef
• Technische kennis van buitenschrijnwerk en haar detaillering een groot
Bruynseels-Vochten
NV is een stabiel familiebedrijf dat reeds meer dan
pluspunt
30 jaar buitenschrijnwerk in aluminium en PVC fabriceert en plaatst voor
• Je werkt uitermate nauwkeurig en bent stressbestendig
zowel de particuliere als professionele markt.
• Je beschikt over een goede kennis van Autocad en office
Wegens onze continue expansie zoeken wij voor
Laat u inspireren tijdens onze
onmiddellijke indiensttreding:

VERANDA DAGEN

PLAATSERS
PLAATSERSBUITENSCHRIJNWERK EN VERANDA’S

za. 21 & zo. 22 oktober

• plaatst
Je plaatst
ramen,
deuren
veranders
zowel
PVC
aluminiumop onze
Je
ramen,
deuren
ofof
veranda’s
in in
zowel
PVC
alsals
aluminium
op onze particuliere
werven.
particuliere
werven
• hebt
Je hebt
voorkeur
ervaring
plaatser
vanbuitenschrijnwerk.
buitenschrijnwerk.
Je
bijbij
voorkeur
ervaring
alsals
plaatser
van
telkens van 10u
- 17u
• Je kan zelfstandig werken echter zijn gemotiveerde starters
ook
welkom.
Je
kan zelfstandig werken echter zijn gemotiveerde starters
ook
welkom
Speciale voo
• Je bent een klantvriendelijk persoon en houdt van proper
enrwaarden
Je bent
een
klantvriendelijk
persoon
en
houdt
van
proper
en
nauwkeurig
nauwkeurig werk.
werk.
• Je werkt professioneel en communiceert vlot.
Je werkt professioneel en communiceert vlot
Je word ingeschreven volgens het regime van de bouw

TECHNISCH MEDEWERKER RAAMAFDELING

• Je stelt raamstaten en detailtekeningen op uit architectuurplannen en
Aanbod
onze offerte.

zoekt

ERVAREN
RECLAMEDRAGERS
Voor Schoten Donk
op zelfstandige basis, voor in werfreserve,
eigen vervoer vereist

•• Je
terecht
in een
familiebedrijf
opuitvoering
mensenmaat
de
Je komt
bestelt
de nodige
materialen
voor de
vanwaar
het project.
een positieve
groepssfeer
centraal
staat encollega’s.
u geen
• werknemer
Binnen dezeen
functie
werk je in
teamverband
met ervaren
bent maar
eendiensthoofd
teamlid. of zijn assistent.
• nummer
Je rapporteert
aan het
• Een aantrekkelijk salarispakket aangevuld met maaltijdcheques
•Aanbod
Wij bieden je doorgroeimogelijkheden naar competentie
• Onmiddellijk vast contract binnen een stabiel bouwbedrijf!
• Aantrekkelijk loon aangevuld met extralegale voordelen.

Nieuwbouw & renovatie - 10 jaar waarborg

constructie en plaatsing
Graag ontvangen wij uw CV en sollicitatiebriefKwaliteitsgarantie,
op
Maatwerk alle veranda’s zowel modern als klassiek
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.

RAMEN • DEUREN & VERANDA’S
in ALUMINIUM & PVC

03 685 01 01
info@bodevanschoten.be

Brasschaatsteenweg 292 • 2920 Kalmthout • T 03-666 57 86 • E info@bruvo.be • www.bruvo.be

Brecht – Parking station Noorderkempen blijft ook na corona vrij leeg
De reizigers van station Noorderkempen mogen nog even wachten op frequentere verbindingen
met station Antwerpen-Centraal, parkeren doen ze alleszins nog niet in groten getale op de
betaalparking. NMBS wijst naar corona als boosdoener.
“Door corona en het verplicht thuiswerken kregen wen een flinke dip qua aantal treinreizigers. Nu,
na de zomer, zien we de eerste tekenen van herstel en een globale terugkeer van tachtig procent
van het reizigersverkeer”,
merkt woordvoerder Bart
Crols. Toch ligt de parking
aan station Noorderkempen
er nog vrij leeg bij. Ligt de
invoering van het betalend
parkeren hier dan aan de
basis? “Deze regeling is
vlak voor de pandemie
uitbrak, ingevoerd. Die beslissing is toen genomen omdat de parking altijd overvol stond en we
in de eerste plaats parkeerplaatsen willen garanderen voor onze reizigers. Op andere plaatsen
waar we het betalend parkeren hebben ingevoerd, hebben we niet ondervonden dat reizigers
wegblijven omdat ze moeten betalen”, benadrukt Crols. Aan het station van Kalmthout neemt de
parkeerdruk wel toe. Daar kunnen reizigers hun wagen nog gratis kwijt. “Dat is een heel andere
lijn. Vanuit station Noorderkempen sta je in vijftien minuten in Antwerpen-Centraal. Vanuit
Kalmthout moet je rekenen op een halfuur.”

RIJBEGELEIDING KRÜGER
Gemotiveerde ervaren ex-instructeur coacht u
positief en voordelig.
Focus op defensieve en zelfstandige rijstijl.
2 u. volledige rondrit examenparcours slechts e89
Examenbegeiding aan e89

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

L

met gewichten ’50, autobanden
met velg, winterbanden Mercedes Audi, tel 0477.98.92.53 G30
Te huur: woning te Schoten, HOB,
Wijnegembaan, 2 slpk, groot
terras, 2 autostaanplaatsen, beschikbaar 15/12/21, prijs 870
euro/mnd, tel 03.658.10.86 G27
Te koop: kleer-boeken- halkast, dressoir, vitrinekast, tafel tel 0486.47.01.49
G28
Te huur: garagebox, 2 openluchtplaatsen caravan, Borkelstraat
Schoten, tel 0473.49.44.58 G29
Te koop: weegschaal pakgoed

Te koop: kerstboom
te breed gekocht, 10
tel
0494.13.21.53

1.8m
euro,
Z504

Gezocht werk: badkamer betegelen, schilderen , bezetten,
schoonmaken, tuinman, tuindecoratie, laden en lossen, bomen snoeien en omhakken tel
0468.4085.33 (particulier) Z215
Alle renovatiewerken: bepleisteren, gyproc, tegels, complete badkamers, elektriciteit, tel
0488.202.848 (particulier) Z205

REPARATIE KLOKKEN
kan ook bij u thuis

0497 62 15 62

HERFSTVAKANTIE
EDITIE
2 NOVEMBER

nieuwbouw - renovatie - herstelling
Plaatsen van rookmelders
Domotica !

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

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

25 OKTOBER

Kleuters en leerlingen
Sint-Cordulascholen beginnen dag
met ochtendgymnastiek
Alle leerlingen en kleuters van de Sint-Cordulascholen kwamen zopas in sportoutfit
naar school. Ze begonnen de Dag Van de Sportclub met ochtendgymnastiek en ook de
schepen van Sport Paul De Swaef (N-VA) deed mee.
De speelplaats liep vol met kinderen in de sportkledij die ze normaal alleen in hun
sportclub dragen. We zagen veel voetballers, maar ook judoka’s, handballers,
tennissers, baseballspelers, muurklimmers,… Sportschepen Paul De Swaef (N-VA)
kwam langs om zelf de stramme spieren los te gooien en te luisteren naar welke
sporten de kinderen zoal beoefenen. Hij legde de nadruk op de verbindende factor
van sport.
Na de turnles gingen de klassen op de lagere school beurtelings handballen. In de
turnzaal was een hindernisparcours opgesteld.

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

ANTIGIFCENTRUM
ANTIGIFCENTRUM

Schotens cultuurprijswinnaar
Bob Mendes overleden
Met Bob Mendes (93) heeft Vlaanderen zopas een van haar belangrijkste
misdaadauteurs verloren. De schrijver was ook in Schoten goed bekend. Hij
heeft hier dan ook lang en gelukkig gewoond, aan de Wezelsebaan.
Mendes, accountant van opleiding, was misschien niet de beste stilist en
durfde wel eens meer bladzijden volpennen dan echt nodig waren, maar hij was
wel de onbetwiste grondlegger van de Vlaamse factionthriller. Een subgenre
waarin spanning en ware feiten hand in hand gingen: van hooliganisme over
geopolitiek tot het internationaal terrorisme. Maar bovenal was Bob Mendes
een echte gentleman.

Wachtdienst
dierenartsen
voor Antwerpen en omgeving
gedurende weekend & feestdagen

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

Eerste Warme William Huis biedt
jongeren hotdogs en luisterend oor
Met een mini dancefestival, veel gratis hotdogs, mocktails en de bekende
seksuologe Lotte Vanwezemael is het eerste Warme William Huis van ons land
geopend. Het staat in ’s-Gravenwezel, bij het Lodewijk De Vochtplein. “Dit is
een plek waar jongeren terechtkunnen voor een losse babbel, maar ook een
luisterend oor, steun en desnoods hulp vinden wanneer ze even het spoor
even bijster zijn of gewoon ergens mee zitten, hoe klein of onbenullig dat
probleem ook lijkt”, aldus schepenen Kathleen Krekels (N-VA) en Marian Van
Alphen (Open Vld).
Emoties bespreekbaar maken. “Dat is het eerste doel, hoe klein en schijnbaar
onbenullig de aanleiding voor verdriet of depressie ook mag zijn. Het is
belangrijk dat jongeren zich die attitude van openheid eigen maken om later
te voorkomen dat ze geen uitweg meer zien. Dit Warme William Huis is een
uitstekend initiatief om taboes te doorbreken en drempels tot het uiten van
gevoelens weg te nemen. Jongeren moeten beseffen dat het meer dan OK
is om je niet OK te voelen”, weet ook Lotte Vanwezemael. Ze is bekend als
seksuologe op radio (MNM) en televisie (Gert Late Night), maar heeft ook heel
wat ervaring als psychologe.

25

AA groep “Carpe Diem”

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

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

Bob Mendes schreef talrijke misdaadromans, zoals Vergelding (1992), De
kracht van het vuur (1996) en Medeschuldig (2003). Zijn laatste boek, Bloed,
zweet en tranen, kwam in 2013 uit. Mendes, wiens echte voornaam David
was, won verschillende literaire prijzen met zijn misdaadverhalen, zoals de
Diamanten Kogel en tweemaal de Gouden Strop, een Nederlandse literaire
prijs voor het spannendste boek. Van de cultuurraad Schoten kreeg hij in 1999
de cultuurprijs.

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

Tele-onthaal
Antwerpen Tel. 106

Schilde - Hulp aan mensen met een
drankprobleem

INFO: PETER
TEL: 0478 277 541

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

Tel. 03/321 24 24

Vanwezemael is ambassadeur van Warme William. De mascotte van de
campagne is een blauwe beer, waar verder geen symboliek inzit. Katrien
Delhuvenne is in de wolken over hoe Schilde haar initiatief lokaal vorm geeft.
De gemeente stelt het mooi gerenoveerde en gezellig ingerichte jeugdhonk
op het Lodewijk De Vochtplein elke woensdagnamiddag en donderdagmiddag
ter beschikking van jongeren om gewoon samen tijd door te brengen. Ze
vinden er dan ook altijd wel een jeugdwerker met een opleiding of ervaring in
het psychologisch bijstaan van jongeren. Op donderdag zijn er gratis hotdogs
om de jongeren te ‘lokken’ en de tongen los te maken.
warmewilliam@schilde.be

DOKTERS

GEBIT GEBROKEN?

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

MEDISCHE HULP

TIJDENS WEEKENDS EN FEESTDAGEN

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

van vrijdagavond 19.00u tot maandagochtend
08.00u

OP OFFICIËLE FEESTDAGEN

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

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

Tel: 03 653 37 51
BRECHTSEBAAN 274 - 2900 SCHOTEN

Tel. 03 680 17 70

www.dellafaille.be

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

Aangepaste behandeling voor
diabetes- en reumapatiënten

Creëer uw
eigen geluk,
maar laat
ons helpen!

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

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

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

Volledige voetverzorging
Aangepaste behandeling diabetes
Ingegroeide nagels
Eeltverwijdering
Nagelcorrecties

Medische voetverzorging bij u thuis

03- 383 23 85

PEDICURE

(alleen op afspraak)

Ost Dirk
Tel. 0495 48 36 75

Dankbaar om wat zij voor ons
betekende, hebben wij afscheid
genomen van

Thuisverpleging
Wit-Gele Kruis

Afdeling Zoersel-Schilde
Turnhoutsebaan 329 / 2970 Schilde

voeten &
tenen

Lieve Van Staey

Tip Top Voeten

Pedicure - Manicure

0478/911.343

info@tiptopvoeten.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

Komt aan huis

echtgenote van Jean-Pierre Bonnel

TANDARTS

Geboren in Schoten op 30 december 1957
en zachtjes van ons heengegaan te Coda Wuustwezel
op 17 september 2021.

Tel.: 0903/399 69

De afscheidsdienst heeft plaatsgehad op
zaterdag 25 september 2021.

Wachtdienst
Antwerpen Centraal
oproepnummer

weekend feestdagen

Rouwadres:

Familie Bonnel - Van Staey
Taxanderlei 15
2900 Schoten

Bedankt voor uw steun en troostende woorden.

