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Scharen van Elegance-kapsters
snijden aan twee kanten
In het Atheneum Schoten vond de feestelijke opening plaats van
Elegance. Het gaat om een kapsalon dat om meerdere redenen
bijzonder is. De combinatie van kwaliteit en spotgoedkope prijzen
maken Elegance erg populair in Schoten. “Een mooi kapsel komt
zo ook binnen bereik van wie het niet breed heeft”, aldus adjunctdirecteur Anja Peeters.

Kempuseum Brecht heropend

Er werd cava geschonken, er waren hapjes en de jonge kapsters – allemaal leerlingen
uit het zevende specialisatiejaar haarstylist – hadden hun mooiste jurken uit de kast
gehaald. “We hebben hier echt zin in”, zegt Yoni Gerrits, één van de vier piepjonge
zaakvoerders. Ook Yoni Schrevens, Abeer Nathir en Oumayya Chebaa Amimou zijn
vastbesloten om van Elegance een succes te maken.
“Heel fijn dat we van het Atheneum de gelegenheid krijgen om hier op school een echt
kapsalon te runnen en zo al doende te leren. We kunnen natuurlijk al flink overweg
met onze schaar en andere attributen, maar dat contact met klanten en inspelen op
wat zij willen, zal een goede leerschool zijn”, vertelt Yoni Gerrits, die 19 jaar oud is en
in Oelegem woont.

Wijnegem Autoluw

Zwarte dag voor de witte kerk in Schilde

“De meisjes gaan dat hier inderdaad helemaal zelf in goede banen leiden”, vertelt
begeleidend leerkracht Aline Kloostermeyer. “Het gaat uiteraard om het knippen,
brushen en kleuren, maar ook over de hele bedrijfsvoering. Onze directie liet in dit
praktijklokaal professionele wastafels, spiegels, en andere toebehoren installeren. Er
is ook een balie met verzorgingsproducten. Het lijkt een echt kapsalon. De aspirantkapsters moeten zelf de publiciteit verzorgen en er over waken dat hun rekeningen
kloppen. Uiteraard hou ik een oogje in het zeil, maar het is de bedoeling dat ze het heft
in eigen hand nemen. Maar ik heb het volste vertrouwen in deze lichting.”
Elegance opent alleen de deuren op donderdag (8-16u) en werkt uitsluitend op
afspraak. “Heel wat buurtbewoners keken uit naar de opening”, weet Yoni Gerrits. “Zo
is er Maria. Een dame van meer dan tachtig jaar oud die staat te popelen om plaats
te nemen in onze stoel zodat we haar opnieuw fraaie watergolfkrullen kunnen geven.
Maria is niet de enige buur die vaste klant is van dit leersalon.”
Dankzij Brigitte Benning, trajectbegeleider in Atheneum Schoten, kunnen deze kapsters,
maar ook aankomende lassers, logistiek medewerkers en elektro-installateurs ook
kiezen voor duaal leren en de helft van hun ‘studietijd’ permanent doorbrengen op
een echte werkvloer. “Zo kunnen ze nog meer intensief praktijkervaring opdoen. De
keuze hiervoor ligt bij onze leerlingen zelf. Ik ga op zoek naar een geschikte partnerwerkgever om hun wens in vervulling te laten gaan”, aldus Benning.

50 jaar SAV in Schoten

Kapsalon Elegance, Emiel Blangenoisstraat 2 in Schoten. Reserveren via 03-641.67.65
(op maandag en dinsdag)
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SCHILDE

Cheerleaders, boerinnen en
‘oudjes’ kleuren Hamagrun

€ 589 000

Deels te renoveren villa met zuid-tuin op toplocatie.
Gelijkvloers: imposante hal, afzonderlijk gastentoilet,
leefruimte, ruime kkn, inpandige garage. Verd.: nachthal
met nachttoilet, hoofdslpk (ca. 15m²) met ingem. kast,
2de slpk (ca. 15m²) met ingem. kast en lavabo, 3de en 4e
slpk (ca. 18m² en 15m²), badk., kleine slpk (4.5m²) met
toegang naar de zolder.

Zoveel mogelijk rondjes lopen op de atletiekpiste in de gekste pakken.
Dat is het onverwoestbare recept van de Hamagrun in ‘s-Gravenwezel.
“Heerlijk dat we dit na de afgelasting van vorig jaar opnieuw
konden organiseren”, aldus Steven Gys, één van de organiserende
sportleerkrachten.

EPC 577 kWh/m² UC:2467321
Vg, Gvkr, Gvv, Wp, Gmo

BRASSCHAAT

€ 315.000

Luxe assistentiewoning in domein “Prins Kavelhof”
op 1e verd. (investering). Indeling: ruime inkomhal,
woonruimte met open kkn, berging - voorraadk.,
schuifdeur naar terras, hoofdslpk, 2e slpk, badk.
Slpks uitgerust met autom. zonwering en elektrische
verduistering. Noodoproepysteem / rolstoeltoegankelijk
/ CV op gas / Fietsenstalling

En hij was niet de enige die zichtbaar genoot van het spektakel, dat het Heilig
Hart van Maria-instituut voor de 21ste keer organiseerde als schoolsportdag met
speciale aandacht voor teambuilding. 520 leerlingen beleefden een sportieve,
maar vooral ook vrolijke namiddag op één van de vele, mooi in het groen gelegen
buitensportvelden van de school. In het midden gaf de meest muzikale leerling
van achter zijn dj boot het tempo aan met luide pompende beats en feestelijke
deuntjes.

EPC: 67,76 kWh/m² UC: 11008-G-2013/B/0353/EP14189/D0
Gvgv, Gmo, Gvv, Gvkr, Vg

SCHOTEN

€ 549.000

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

SCHILDE

€ 285.000

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

ZOERSEL

“Ik was het die met dit cheerleaders-thema voor de dag ben gekomen”, vertelt
Lara Vermeir. “We zijn de pakjes speciaal gaan kopen. Misschien dat we ze later
nog wel eens kunnen dragen bij de viering van onze laatste honderd dagen op
deze school. Tof ook dat naast onze enige jongen Sil, die zich als een stoere
American football-speler verkleed heeft, ook de leerkrachten Veerle Veron en
Liesbeth Van Camp zich als cheerleader hebben verkleed.”

€ 260.000

Commercieel gelegen handelspand met parkeerruimte.
Indeling: open ruimte, apart bureel, keuken, apart
toilet. Vitrine ca. 8m, elektrische vloerverwarming,
parkeerplaatsen voor het eigendom inclusief,
kelderruimte (3,36m x 4,76m), garagebox achteraan. De
winkel en garage zijn verhuurd.
EPC label: E UC: 2236965
Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv

WIJNEGEM

“We zijn als schoolgemeenschap erg gehecht aan dit bonte evenement. Het is
telkens één van de hoogtepunten van het schooljaar. Een goed doel is er niet
verbonden aan deze aparte sportdag. Gewoon enkele leuke uren met elkaar,
klasoverschrijdend doorbrengen. Dat is na de coronatijd al heel wat”, aldus Hilde
Verrijkt.

€ 649.000

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

TE HUUR APPARTEMENT

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

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

SCHOTEN

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

0493 42 80 79

€ 975.000

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

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

Loodgieterij

LEO VERVOORT

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

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

Koper- en zinkwerken
Plaatsen van
badkamers en warmwatertoestellen
Rioleringswerken
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kunnen we nog genieten van
uitgestrekte landschappen, denk
maar aan de Brechtse Heide”, benadrukt landbouw- en cultuurschepen
Frans Van Looveren (CD&V). “Deze foto’s leggen duidelijk vast wat de
03 330 10 10 | INFO@VOSPOORTEN.BE
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Brecht – Vernieuwde Kempuseum
heropende officieel met feest
en foto-expo Boer&Buiten

Met de foto-expo Boer & Buiten en een pop-upstaminee met lokaal
lekkers werd het vernieuwde Kempuseum op zondag 19 september
officieel ingehuldigd.
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Ter gelegenheid van de opening,
lanceerde
de
gemeente
een
fotowedstrijd.
“Met
deze wedstrijd wilden we de
inwoners actief betrekken bij
de officiële inhuldiging van het
vernieuwde Kempuseum”, leggen
cultuurconsulent Marie Geysen en
erfgoedconsulent Jef Anthonissen
uit. “Uit zo’n honderd inzendingen
selecteerde een jury, onder leiding
van voorzitter Paul Mertens
van fotokring Eigen Schoon, er
een twintigtal om tentoon te
stellen.” Onder begeleiding van
fanfare Vlijt&Eendracht werd
de winnaar bekendgemaakt.
Het was Veronique Verdyck die
won met haar foto van een veld
bezaaid met knalroze balen.
“Ik trek geregeld foto’s en het
thema van de wedstrijd sprak me
meteen aan”, bekent de grafisch
vormgeefster en fotografe. “Het
roze van de balen stak tegen
een dreigende lucht. Het was het
perfecte moment om te trekken.
Je moet soms echt niet ver gaan
om iets moois te vinden”, vindt ze.
Ze is dan ook erg vol van Brecht. “Ik
ben van Schilde afkomstig, maar
fietste geregeld naar Brecht. Hier
vind je nog het echte landelijke
karakter en de weidse zichten
terug. Ik droomde ervan om hier
te komen wonen en sinds 2016
is dat ook zo. Die droom is nooit
bedrogen uitgekomen.”

e. jos@dealer.com

inwoners mooi vinden in onze
gemeente. We wilden hen dan ook
betrekken met de fotowedstrijd.”
Het loonde ook de moeite om de
binnentuin te bezoeken. Fotokring
Eigen Schoon had daar een
hedendaagse interpretatie van
historische foto’s uit de streek
gemaakt. Je kon er meteen ook
genieten van lokale lekkernijen
in de pop-upstaminee. Ferm
bakte pannenkoeken, smeerde
boterhammen met hesp en
geitenkaas van een lokale
geitenboer en serveerde koffie en
thee met een stukje zelfgebakken
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cake. Voor een lekker biertje
moest je dan weer bij brouwerij
Schietveld zijn. Deze vier vrienden
brouwen de succesvolle blonde
Sergeant en bruine Kolonel die
in de lokale horeca al sinds 2012
te verkrijgen is. In en rond het
museum kon je genieten van een
sterk staaltje improtheater van
Pikz Palace. Deze loketbedienden
zijn volledig vergroeid met hun
piepkleine loketten waar alle
ambtenarenclichés
aanwezig
zijn. Verder demonstreerde de
Landelijke Gilden het touwslagen.
Cultuurconsulente Marie Geysen
en
erfgoedconsulent
Jef
Anthonissen zijn erg tevreden
over het openingsfeest: “Een
grote opkomst, zowel jong als oud,
heel veel positieve reacties, een
gezellige sfeer en mooi weer”.
Het publiek kan nog tot 30
november op de foto’s stemmen
voor de publieksprijs.
www.brecht.be/boerenbuiten
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BUY MORE! GET MORE!
KIES ZELF UW CADEAU

TER WAARDE VAN
HET VERMELDE BEDRAG

€600 KOPEN = €100 CADEAU

€1000 KOPEN = €200 CADEAU

€1750 KOPEN = €500 CADEAU

€2500 KOPEN = €720 CADEAU

HERFSTPROMOTIES VAN

HEIKEN 17, 2960 BRECHT
03 330 10 10 | INFO@VOSTOOLS.BE

www.dirkvanlaerbvba.be
EPC nodig?
Plaatsbeschrijving
info@dirkvanlaerbvba.be nodig?

ALLE SCHILDERSWERKEN

binnen en buiten door Poolse mannen

T. 0496 63 79 78 of
0496 08 41 68

info@VeiligBouwenbvba.be
Gsm: 0476 45 20 43

www.vostools.be

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

Gsm 0475 32 44 00
aankoopvanvoertuigen@skynet.be

www.dirkvanlaerbvba.be
info@dirkvanlaerbvba.be

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

Te huur: vakantiewoning met
privé zwembad voor max 10 personen, de woning ligt in de Lot
(Frankrijk), op +/- 25km van de
stad Cahors, u vindt meer info op
www.letilleul.eu of u kan mailen
naar welkom@letilleul.eu
Z41
Te huur: Durbuy huis 8p, 4 slpk,
2 badk, tuin bbq, garage, rust,
stilte, www.fijnverlof.be
Z40
Vakantie
zomer/overwinteren
Murcia (Los Alcazares) 500m van
zee vanaf 200 euro/wk of 500
euro/mnd (el+wa+tv+int+zwembad+bed/badlinnen all-in) verhuur
kort-lang tel 0479.45.49.42 of
roxane.peeters@telenet.be Z70

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

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

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

Brecht, Sint-Job – Eerstelijnszone
Voorkempen zet eindspurt in en
bedankt vrijwilligers en medewerkers
Het mobiele vaccinatiecentrum van eerstelijnszone Voorkempen is op maandag
13 september voor de eerste keer uitgereden. Sint-Jobbenaren kregen in Het
Goorhof de primeur. Op 15 september kwam het centrum naar het GC Jan van der
Noot en op 20 september naar ’t Centrum in Sint-Lenaarts.
Het vaccinatiecentrum Voorkempen in het Provinciaal Vormingscentrum in Malle
sluit in principe op 15 oktober de deuren. De laatste eindsprint is ingezet, maar
niet zonder twijfelaars uit de eerstelijnszone Voorkempen nog een laatste kans te
geven om zich te laten vaccineren. De talrijke vrijwilligers en medewerkers werden
alvast bedankt voor hun geweldige inzet op Malle Proms in het vormingscentrum.
Op een voorafgaand eindsymposium, geopend door onder meer Vlaams ministerpresident Jan Jambon (N-VA) en gouverneur Cathy Berx (N-VA), werd gesproken

over de aanpak van de covidcrisis,
de vaccinatiecampagne en over de
toekomst van dergelijke massale
mobilisatie van mensen en middelen
voor preventie. Na een foodtruckfestival kregen de vrijwilligers en
medewerkers -naar goede gewoonteeen laatste briefing van dokter
Jan Van Emelen en HR-verantwoordelijke San Segers om zich daarna te laten
onderdompelen in een muzikale avond met samenzang en dans. En zo valt bijna
het doek over het vaccinatiecentrum Voorkempen.

Sint-Job – Veiliger naar school via
schoolstraat Toekomstlaan
De Toekomstlaan aan vrije basisschool Maria Middelares is nu definitief een
schoolstraat. Na een half jaar werd de proefopstelling positief onthaald. De
gemeenteraad keurde eenparig goed.

bewoning een in- en uitstroom van leerlingen. Heel wat ouders parkeerden
hun wagen kriskras door elkaar in de straat en moesten allemaal op dezelfde
weg heen en terug. “Veel frustraties, maar ook een gevaar, want het voetpad
stopt hier en dus waren kinderen gedwongen om op straat te lopen tussen al
die manoeuvrerende auto’s.” Nu de straat bij begin en einde van de schooldag
is afgesloten voor autoverkeer, wordt dit vermeden. In een schoolstraat
krijgen fietsers, voetgangers en pedelecs en prioritaire voertuigen voorrang
op het autoverkeer. Bewoners van de Toekomstlaan kunnen een vergunning
aanvragen.
De schoolstraat geldt elke schooldag van 8.15 tot 8.45u en van 15.20 tot
15.50u, op woensdag van 8.15u tot 8.45u en van 11.45u tot 12.15u.

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

Maria Middelares telt zeshonderd kleuters en leerlingen. Dat betekent
een grote verkeersdrukte bij het begin en einde van de schooldag. “We
verspreiden de leerlingen over drie in- en uitgangen van de school, maar het
blijft druk, met een gevaarlijke cocktail van autoverkeer, voetgangers en
fietsers”, stelde algemeen directeur Filip Van Herck op maandag 18 januari bij
de start van de proefopstelling. Sinds zijn aantreden in januari 2017 ijvert hij
al voor een veiliger schoolomgeving. Hij is erg blij dat de gemeente er gehoor
aan heeft gegeven. De Toekomstlaan is een doodlopende straat, met naast

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

Garagepoorten
domeinpoorten
zonwering rolluiken
automatisaties
alle herstellingen
en onderhoud

03/658 14 80

info@poortencentrale.be

ALBOS

Tuinverzorging
Snoeien en vellen van
bomen. Verhuur
hakselaar. Tuinonderhoud

Tel. 0496/75 74 81

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

POOLSE MANNEN

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

T. 0496 63 79 78 of 0496 08 41 68

Overnemer Carrefour Market
Schilmart bekend:
Albert Heijn
Niet Media Markt of Jumbo, maar Albert Heijn zal Carrefour Market aflossen
op Schilmart. “De mensen in Schilde smeken al jaren voor onze komst. Eind dit
jaar of begin volgend jaar is het zover en zullen we aan de Turnhoutsebaan
onze 66ste winkel in Vlaanderen openen”, kondigt Ann Maes, woordvoerder
van de Nederlandse supermarktketen fier aan.
Dat laatste wordt bevestigd door Jo De Bie, CEO van ‘huisbaas’ en
vastgoedgroep BIMMO. “En de supermarkt is niet het enige gebouw dat we
willen slopen en vervangen door nieuwbouw”, aldus De Bie. “Onze zeven grote
winkels op Schilmart dateren allemaal van de jaren zeventig en tachtig van
de vorige eeuw. We willen ze al lang vernieuwen, maar het is wachten tot de
gemeente daarvoor een ruimtelijk uitvoeringsplan heeft. Sinds eind juni is
dat er. Het zogenaamde rup ‘Turnhoutsebaan Oost’ ondergaat momenteel in
openbaar onderzoek. Hopelijk zal het volgend jaar van kracht zijn, zodat wij

ons masterplan voor de volledige modernisering van het acht hectare grote
Schilmart, eindelijk stapsgewijs kunnen uitvoeren.”

MET OF ZONDER AFSPRAAK

ALTIJD WELKOM
BIJ JE KAPPER
in Schoten

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

T. 0474 71 53 97
DENYS & CO
INKOOP OUD GOUD,
JUWELEN EN MUNTEN.

HERSTELLINGEN
EN EIGEN ONTWERPEN.

UNIEKE GOUDEN

Restauratie reinigen van schilSchoten
derijen op doek of paneel, ver-

gulden en herstellen van de
omlijsting en andere kunstwerken, tel 03.658.71.20 of
0474.59.02.62 (particulier) Z184
Te huur: Brecht centr. glvs
app., 1 slpk, vrij 1 sept, gn
huisd., 620 euro, bel na
17u tel 0479.85.63.11
Z185
Fonoplaten: ik koop lp’s & maxi
singles, disco, soul, rock, jazz,
70-80-90, betaal beste prijs, tel
0475.76.81.88 (particulier) Z202

EN VINTAGE JUWELEN

BREDABAAN 246, BRASSCHAAT

03 430 20 83

Te huur: garagebox Laaglandlei 152 te Schoten, Hp 75 euro/
mnd, tel 0475.53.53.02 Z203

Elien, Kim, Indra en Eva
staan klaar voor al je haarwensen !
Ma, wo, do, vr: 9u tot 18u
Di: 9u30 tot 18u
Za: 8u tot 17u
Zo: gesloten

Churchilllaan 226
T 03-658 38 93
www.kreatos.be

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

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

Eigen projecten

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

Zelfwerkend patroon
Zelfwerkend patroon - Gratis prijsofferte
Gratis prijsofferte

Lauwe opkomst voor
Wijnegems autodeelsalon
Als uitloper van Wijnegem Autoluw werd op het Marktplein op woensdag nog een
mini-autodeelsalon georganiseerd met behendigheidsparcours, aanwezigheid
van fietsbib Op Wielekes en randanimatie. Uiteraard kon je je daar ook
informeren over de vele troeven van het gebruik van de ook in Wijnegem actieve
deelwagenplatformen.
De opkomst was niet denderend. Meteen na schooltijd hebben wel wat kinderen
het fietsparcours afgelegd en toonden enkele ouders interesse in de fietsbib
(deelfietsen voor kinderen).
Ook waren enkele Wijnegemnaren geïnteresseerd in de verschillende vormen
van autodelen. “Voornaamste doel van deze namiddag was het autodelen in
onze gemeente in de kijker te zetten. Dat is gelukt. Herhaling werkt”, evalueert
schepen van Mobiliteit Tom Tachelet (Dorpspartij Durf!). “Zo proberen we onze

inwoners mee te nemen in het autodeelverhaal als alternatief voor hun tweede,
derde of vierde wagen. Ik geloof dat dit een win-win verhaal voor iedereen kan
zijn.”

Cultureel seizoen opent met
weekend vol feestelijkheden
Een optreden van Paul Michiels, de Verenigingendag en expo’s. Het weekend van 25 en
26 september zat in Schilde goed volgepakt.
Voor gemeenschapscentrum Werf 44 was het weekend, en meer bepaald het optreden
van Paul Michiels in Werf 44, de start van een hopelijk terug normaal cultureel seizoen,
nadat de twee vorige seizoenen door corona in het water zijn gevallen. “Zoals altijd
zet Werf 44 in op een breed en kwaliteitsvol podiumaanbod dat rekening houdt met
de smaken van een divers publiek”, zegt schepen van Cultuur Kathleen Krekels
(N-VA). “Je kunt dit seizoen bij Werf 44 terecht voor pakkende monologen, theater,
jeugdvoorstellingen, film, humor, aperitiefconcerten en nog veel meer.” Er komen dit

seizoen ook verschillende bekende namen naar Werf 44: Marleen Merckx brengt een
monoloog, Bert Gabriëls een eindejaarsconference en Wim Opbrouck een moderne
parabel. Werf 44 voorziet ook een aanbod op locaties buiten het gemeenschapscentrum.

Zo geeft Begijn Le Bleu in mei met Fwiet! Fwiet! een grappige gidsbeurt rond vogels in
het Schildehof.
Zondag werden traditiegetrouw de nieuwe inwoners van Schilde feestelijk verwelkomd
met een hapje, drankje en tochtje door de gemeente. De verenigingen stellen zichzelf
voor via demonstraties en infostandjes op de Verenigingendag.
25 september was ook de start van de Culturele Maand in Schilde. Lokale kunstenaars
stellen hun werken tentoon in het Museum Albert Van Dyck maar ook in de etalages van
de plaatselijke middenstand van Schilde en ‘s-Gravenwezel, nog tot en met 31 oktober.

Boek nu ook je
lichaamsmassages

WWW.FRAMANDI.BE
framandi_schoenen
STIJL & COMFORT
1000 M SCHOENEN • LEDERWAREN • REISARTIKELEN
2

✂

-10% -10% -10%

Actie geldig tem 31 oktober 2021
Niet cumuleerbaar met andere acties en/of kortingen.

ADV FRAMANDI_Oktober_uitknipbon_1/2.indd 1

je zieke bejaarde, ook gezelschap, weekdag, weekend, heeft
vervoer tel 0473.80.57.60
F16

Te koop: mooi gerenoveerd, instapklaar rijhuis met oprit te
Schoten, epc 203, 4 slpk, mooi
aangelegde ZW tuin, bezichtiging
na afspraak, meer info: immoweb
9482513 gsm 0471.58.86.00 F14

Tuinonderhoud : ik heb ervaring en kan ook schilderen, tel
0466.36.65.57 (particulier)
F17
Alle renovatiewerken: bepleisteren, gyproc, tegels, complete badkamers, elektriciteit, tel

OPEN: ma.: 13.30 tot 18.30u.
di.-vrij.: 9.30 tot 18.30u.
zat.: 9.30 tot 17.30u

✂

KORTING OP HEEL DE COLLECTIE
BIJ AFGIFTE VAN DEZE BON!

Bredabaan 757 • 2930 Brasschaat
Tel. 03 337 07 30

Ruime gratis parking bij de winkel.

0488.202.848

(particulier)

Z205

Ik zoek gratis spullen voor rommelmarkt, ik kom alles gratis
halen, tel 0485.300.437
Z206
Schilderwerken, gyproc, laminaat,
alle soorten bezettingswerken,
schilderklaarmaken, gratis offerte
tel 0467.327.615 (particulier) Z207

Goedkoop leegruimen van uw tuin,
planten, hagen enz gratis offerte 0487.715.534 (particulier) F15

1/10/2021 14:26

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
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HONDENVERZORGING

BOBBYLAND

Jachtwachtersdreef 312
2900 SCHOTEN

TEL.: 03 663 35 76

GEHAALD EN GEBRACHT
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ACTIEDAGEN

IN KALMTHOUT!

Brecht – Prachtige bolides en
gezellige drukte op
tweede editie Whitbread Classic
Zo’n honderdvijftig oldtimers maakte van de tweede editie van het oldtimerevent
Whitbread Classic een groot succes. Het talrijk opgekomen publiek keek de ogen uit
naar de oude bolides. Zelfs een Buick uit 1906 passeerde de revue.
Het is pas de tweede keer dat de Brechtse Pale Ale club de oldtimer rally kon
organiseren. Eerst stak een storm en daarna corona stokken in de wielen. Maar zowel
in 2019 als vandaag was de zon wel van de partij. Namen er op de eerste editie een
honderdtal oldtimers deel, dan mocht de club er op de tweede uitgave een vijftigtal
meer verwelkomen. “Er zitten echt wel pareltjes tussen, zoals den Buick uit 1906”,
vertelt organisator Leo Meeussen.
Ook burgemeester Sven Deckers (N-VA) was er bij en had een vrachtwagen uit 1959
meegebracht. “Dit was de eerste
vrachtwagen die mijn overgrootvader
in 1959 fonkelnieuw had gekocht”, weet
hij. “Het is absoluut heel fijn dat zo’n
evenement opnieuw mogelijk is, waar
mensen elkaar kunnen ontmoeten
en ontspannen, en het dorpscentrum
opnieuw tot leven komt.” De zomerbar
die de Pale Ale Club had geopend, was
druk bevolkt. “Een deel van de opbrengst
gaat naar Make A Wish. Van de 15 euro die
de oldtimers betalen voor de rally, gaat
er telkens 5 euro naar het goede doel”,
benadrukt Meeussen. “Twee jaar geleden
konden we zo 500 euro overmaken.”

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

BESTE PRIJS, SNELLE AFHANDELING!
& 0487/286 430

REPARATIE KLOKKEN
kan ook bij u thuis

0497 62 15 62
Tuinaanleg
Ronny Kanora

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

Tel. 0477 30 64 23

Ronny.kanora@telenet.be

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
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
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

EPC ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT
Snelle service

EPC Irene

tel. 0496 556 182
Snoeien en vellen van bomen
met hoogtewerker
+ stronken frezen
www.bomen-patrickgeerts.be

0495 22 38 63

Bloembollenveld als Troostplek
naast Geboortebos
Schilde beschikt sinds kort over een officiële Troostplek. Die kreeg op initiatief van de
vrouwenbeweging Ferm en dankzij de medewerking van de gemeente een symbolische
plek: vlakbij het al eerder aangeplante Geboortebos, de groene ruimte aan De Kaak
naast de Delhaize supermarkt. De cirkel van het leven wordt zo mooi rond gemaakt.
Ferm is het netwerk dat vroeger Katholiek Vormingswerk van Landelijke Vrouwen
heette. In ’s-Gravenwezel werkt ze nauw samen met Femma. De vrouwenbeweging zet
de jongste tijd sterk in op troost omdat nu eenmaal heel wat mensen met verlies te
maken krijgen. Ferm heeft zelfs een heus Plan Troost opgesteld en streeft ernaar in
heel Vlaanderen zoveel mogelijk symbolische plekken te creëren waar mensen bewust
naartoe kunnen trekken om troost te vinden. In Schilde is gekozen voor een groen
plekje dat voor iedereen toegankelijk is, aan De Kaak in ’s-Gravenwezel met ingang
vanaf de parking van de Delhaize. Ook rolstoelgebruikers kunnen er vlot bij geraken.
Gedenksteen
“Nu en ieder najaar planten we
hier bloembollen als symbool voor
verbondenheid, hoop en kracht. En in het
voorjaar, wanneer de bloemen groeien
en bloeien, herdenken en gedenken
we hier onze dierbaren. Je kan er ook
‘gewoon’ tot rust komen, bezinnen en
mijmeren. hopelijk ook verbondenheid
voelen en veerkracht vinden”, zegt
schepen voor Gezin en Senioren Kathleen
Krekels (N-VA), die ook voorzitter is van
de lokale Ferm-afdeling.

Wijnegemse
wielerclubs
verbroederen
langs kanalen
De Wijnegemse Kanalenrit kende door de
coronabeperkingen nog geen gewone
editie, met veel wielertoeristen van
buitenaf. Daarom verbroederde de
organiserende Wijnegem Bicycle Club
met de pas opgerichte club van café ’t
Dorp. Om 9 uur vertrokken twee ploegen
onder leiding van de toeristenleiders
voor een rit van 70 km en een van 55 km
(met stop in Lier) .
De A –ploeg volgde het Albertkanaal tot
in Herentals ,en kwam via het Netekanaal
in Lier terug in Wijnegem na een tour
van 70 kilometer tegen een tempo van
+/- 28 km/uur. Spijtig dat er de laatste
kilometers nog een valpartij was van
een van de deelnemers in de Kasteellei
in Wijnegem. Gelukkig zonder teveel
schade.
De B-ploeg volgde het Albertkanaal tot
Viersel en volgde ook het Netekanaal
met een stop aan het Begijnhof in Lier,
waar toeristenleider Ludo blijkbaar goed
zijn weg kent. Na de ontspannende rit
aan een gemiddelde van 25km/uur,
kwamen ze samen toe bij het terras van
Zomergem.
Daar wachtte alle deelnemers een
traktatie van Wijnegem Bicycle Club, als
ook enkele versnaperingen van Jos van
Zomergem.
“Het WBC bestuur hoopt op een normale
28 ste Wijnegemse Pijl op zondag 24
april”, aldus voorzitter André Van Honsté.

Luc geeft reeds 20 jaar de beste
prijs voor de volledige
opruiming van kelder tot zolder
van uw eigendom. Snelle
afhandeling, contante betaling!

0487/28 64 30

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

Gratis prijsofferte
Tel. 0475 38 55 69

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

Kort nieuws uit de Wijnegem
MONOLOOG BRENGT DEMENTIE ERG
DICHTBIJ

Op
uitnodiging
van
de
gezondheidsraad van Wijnegem
bracht Willy De Jaeghere een straffe
monoloog rond het moeilijk thema
dementie in ’t Gasthuis. ‘Va is koning’
leerde de toeschouwers kennismaken
met de ondoorgrondelijke wereld van
dementie en de ziekte van Alzheimer
op een verbluffend herkenbare wijze.
De voorstelling was confronterend,
beklijvend en leerrijk.

Snel uw huis verkopen.
Wij kopen zelf en beslissen onmiddellijk.

Bel ons 0493 483 291
de.immotrader@gmail.com

KAARTEN WORDEN OPNIEUW GESCHUD IN ‘T GASTHUIS
Wijnegem Wiest weer. “De titel
verraadt het al een beetje, wij
zijn een club die de mensen
samenbrengt om te kaarten”,
vertelt Lutgart Valckx.
”Elke
maandagavond
tussen
19u en 22u wordt er in Wijnegem
gespeeld, niet alleen wiezen maar
ook kleurenwiezen, rikken en
sinds dit jaar ook kingen (dubbele
king of enkele). Deze plezante
onderneming vindt plaats in de

foyer van ‘t gasthuis. Voor corona
hadden we elke week ongeveer 28
à 32 deelnemers die bij een drankje
een plezierige avond beleefden. De
bedoeling is dat iedereen de kans
krijgt om het kaartspel te spelen dus
het kan gebeuren dat je met 5 aan
één kaarttafel zit.”
Info: lutgart.valckx@telenet.be
0498 10 10 89

WWW.FIDELIAVERZEKERINGEN.BE
WWW.FIDELIAVERZEKERINGEN.BE

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

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

Uitstel populaire scholencross:
begrip, maar ook teleurstelling
De Schotense scholencross, die gepland was op woensdag 29 september, ging
niet door. Dat heeft burgemeester Maarten De Veuster (N-VA) beslist na lang
wikken en wegen. De reacties bij scholen en betrokken verenigingen lopen uiteen.
Sommigen vinden dit niet te rijmen met de vele versoepelingen elders in de
maatschappij.
De burgemeester zegt de beslissing te hebben genomen na twee maanden van
twijfelen en het inwinnen van vele adviezen van zijn diensten. Hij begrijpt de
teleurstelling bij veel turnjuffen en sportieve kinderen.
Maar ik kon niet anders omdat de
strenge coronaprotocollen voor
de scholen nog zeker tot 1 oktober
gelden. Die ontraden het vermengen
van klas- en schoolbubbels. Als je
weet dat op een scholencross meer
dan duizend kinderen samentroepen
op en rond de atletiekpiste in het park,
is dat natuurlijk niet in de geest van
die regels”, aldus De Veuster.
Die zegt zelf ook wel de ongerijmdheid
in te zien van het feit dat kinderen van
verschillende scholen elkaar zaterdag
in de sportclub wel gewoon mogen
bekampen. “Ik probeer de regels
van hogerhand alleen maar toe te
passen”, is zijn argumentatie.

Schepen
van
Sport
Paul
De
Swaef
(N-VA) staat achter de beslissing van zijn burgemeester. “Zijn argumentatie volg
ik. Ik wil trouwens benadrukken dat dit geen afgelasting, maar een uitstel betreft

EEN MOOIE BRIL
HOEFT NIET
DUUR TE ZIJN
Een bril met glas van topkwaliteit
aan een vaste prijs: dat zijn de
basiswaarden van brillenwinkel
Opticbox in Schilde. Door rechtstreeks
bij de fabrikant te kopen houdt
uitbater Wim Van Kets de prijs laag.
In veel brillenwinkels heeft elke bril z’n
eigen prijskaartje. Bovenop die basisprijs
worden nog eens allerlei extra bedragen
voor het glas gestapeld. En dat leidt wel
eens tot een totale prijs die hoger uitvalt
dan wat je van plan was uit te geven. Niet
zo bij Opticbox. Daar houden ze het graag
simpel en transparant. Alle monturen aan
de rechtermuur kosten 110 euro, die aan
de linkermuur 150 euro. Daarvoor heb je
enkelvoudige glazen, een bril inclusief
multifocale glazen kost respectievelijk
290, 380 of 460 euro. Ook inbegrepen
in de prijs: alle glazen zijn standaard
ontspiegeld, kraswerend, waterafstotend
en als het moet één keer verdund. U
weet dus bij wijze van spreken voor u
binnenstapt wat u zal uitgeven.

uw bril met glazen aan een vaste prijs

Bril met enkelvoudige glazen
bril met
enkelvoudige
glazen
€ 110
of € 150
€ 110 of € 150

Bril met multifocale glazen
bril met multifocale glazen
€ 290, € 380 of € 460
€ 290, € 380 of € 460
superontspiegeld
kraswerend
superontspiegeld
antistof
kraswerend

‘Ik vind het belangrijk een mooie en
kwaliteitsvolle bril aan te bieden aan
een vaste en interessante prijs’ zegt
Wim Van Kets. ‘Brillendragers moeten
de mogelijkheid hebben van bril te
veranderen als ze daar zin in hebben. Een
bril is zoals een kledingstuk of een paar
schoenen. Het bepaalt hoe je eruit ziet.
turnhoutsebaan 278 schilde
Het Opticbox concept ‘vaste prijs’ geeft
Ook op afspraak
je de mogelijkheid iets vaker een nieuwe
open op do-vr-zat 10u - 18u
bril aan te kopen. Ook voor je ogen is
dat belangrijk. Eigenlijk zou je enkel en
Turnhoutsebaan 278 - Schilde - 0475 78 15 14
alleen omwille van het zicht om de twee
jaar nieuwe glazen moeten aanschaffen.
Glazen zijn onderhevig aan slijtage en
worden daardoor minder helder, en ook
je zicht moet nagekeken worden en je
Wim Van Kets. ‘Andere brillenwinkels werken met tussenpersonen, de distributeurs.’ Met
correctie aangepast. Soms stel je dat uit omwille van het hoge prijskaartje. Door het
veel plezier steekt Wim Van Kets zelf energie in zijn zoektocht naar de beste producten. Zo
Opticbox-concept van de ‘vaste prijs’ is dat nu niet meer nodig.’
bezoekt hij jaarlijks een tweetal internationale beurzen, om op de hoogte te blijven van de
laatste trends en producten.

antistof

www.opticbox.be

www.opticbox.be

Kwaliteit is het codewoord bij Opticbox. Logisch, vindt Wim Van Kets. ‘Iemand die bij mij
een bril koopt die en die gaat na zes weken stuk, da’s de slechtste reclame die je kan
hebben.’ Opticbox werkt daarom alleen met glazen uit het topsegment, rechtstreeks van
bij de fabrikant. Zo geniet de klant van topkwaliteit aan een interessante prijs, zonder
verrassingen.
Naast een zeer ruim assortiment van 500 monturen verkoopt Opticbox ook lenzen.
Sinds kort is Opticbox ook een afhaal- en servicepunt voor Lensonline. Wim Van Kets:
‘Ik persoonlijk beveel daglenzen aan. Ultiem draagcomfort de hele dag lang, geen gedoe
met reinigen en opbergen. Gewoon elke dag een nieuwe lens inbrengen is makkelijk,
hygiënischer en vermindert het risico op infecties. Je kan bij ons ook lenzen uitproberen
met een proefpakket. En nadien heel makkelijk bestellen via lensonline.be waarna het aan
huis wordt geleverd.
Kwaliteit
Wat Opticbox dan zoveel goedkoper maakt? ‘Ik koop rechtstreeks bij de fabrikant’, zegt

Opticbox, Turnhoutsebaan 278, Schilde. Open do-vr-za, 10u-18u. www.opticbox.be.
0475 78 15 14
Publi

Maandag en dinsdag gesloten
Open: woensdag t.e.m.
zondag 10-18u

Euro-Deco
Oostmallebaan 128, 2980 Zoersel
Ontdek onze webshop met prijzen:

Elektrische relax Dortmund:
met lift in microleder NU € 899

www.euro-deco.be

Salon Nevada:
3 zit + 2.5 zit NU € 990
Ook hoekopstellingen mogelijk!

Fauteuil Wilson met
voetenbank € 338

Salon Mats: U-opstelling NU € 1222
Salon Remco:
Hoekopstelling NU € 1395
Snel leverbaar!

Stoel Trofee
€ 122

Elektrische
relax Pandora:
in microleder +
batterij
NU € 1329
Elektrischre
relax Iris:
echt leder +
batterij
NU € 1552

Stoel Floria € 144

Salon Rocco: U-opstelling NU € 1430

Tafels Lamulux:
Rechthoekig, rond, ovaal met verschillende
onderstellen

Groot aanbod, 5000m² topmeubels!

Stoel Magic € 128

Stoel Metric € 177

Stoel Calvin € 117

Slaapkamer Ivette:
Bed 160/200 + 2 nachttafels +
4-deurskast 230cm + commode
NU € 1699

Kinderkamer Arthur:
Bed 90/200 + nachttafel
+ 2 deurkast NU € 489

Eetkamer Onno:
Dressoir + glaskast + tafel 200cm + 4
stoelen NU € 1535

Eetkamer Carlton:
Dressoir + barkast + tafel 220cm
NU € 2298

Eetkamer Viareggio:
Dressoir + glaskast + tafel 200cm
NU SUPERPROMO € 1479

Boxspring Viola
inclusief matras
en topper
160/200
NU € 675

Slaapkamer Nora:
Bed 160/200 +
dwarsbalken + 2
nachttafels +
schuifdeurkast 245cm
NU € 1489

Stel zelf uw kast samen:
mogelijk in veel
afmetingen, kleuren,
combinaties. Zeer veel
inbouwmogelijkheden:
inbouwcommode,
wasmand, broekenrek,...

!!! SUPERPROMO !!!
Salon Reef: inclusief elektrische relax en
verstelbare hoofdsteunen

€ 1899 NU € 1599
Salon Spark:
Ottomane - 2.5 zit arm rechts NU € 875
Longchair - 2 zit - ottomane NU € 1199

Boxspring Snooze
inclusief matras 160/200
NU € 899

bij afgifte van deze bon
t.e.m. 31/10/2021!

Elektrischre relax Seattle:
echt leder of microleder
+ optie met batterij
+ optie met lift
Verkrijgbaar in verschillende maten!
Elektrische
relax Zeus: in
microleder +
batterij
NU € 1329

Meubels op
maat in vele
kleuren en
opstellingen!

Elektrische relax Hera:
met batterij in echt leder
NU € 1539
Barstoel Sprint € 122

Tv-meubel York € 313
Kolomkast € 394

Grote keuze aan keukentafels en stoelen,
ook bartafels en stoelen mogelijk! Zelf
samen te stellen van kleur aan sterke
promoprijzen!
Eetkamer Eureka:
Dressoir + glaskast + tafel 190cm
NU € 941
Longchair - 2 zit - ottomane NU € 1199

Eetkamer Stanley:
Dressoir + bergkast
+ tafel 200cm
NU € 1295

Eetkamer Elvis:
Dressoir + glaskast + tafel 170cm
NU SUPERPROMO € 573

Salon Zoë:
Veel mogelijkheden en combinaties!
Deze opstelling € 3094

Eetkamer York:
Setprijs met tafel 184cm NU € 1608

Groot aanbod
bijzettafels in
verschillende
kleuren en
maten!

Wandkast York
€ 818

+ groot aanbod textiel en tapijten!
Salon Vulcano:
3 zit met 2 relaxen + 2 zit vast
Met verstelbare hoofdsteun
en verschillende zitvulling
mogelijk! NU € 2799

Slaapkamer York:
Bed 180/200 hoog hoofdbord + 2
nachttafels + 5 deurkast met 3
spiegels + commode NU € 1900

Wandkast Owen € 1039

Eetkamer Owen:
Dressoir + glaskast + tafel 200cm
+ 4 stoelen NU € 1620

Salon ZE-EM18067: Mogelijk veel combinaties,
armen, poten, relax, bed, koffer,...

Elektrische boxspring 602:
inclusief met topper
vanaf € 1500

Slaapkamer Viola:
Bed 160/200 + 2 nachttafels
+ 3 schuifdeurkast 280cm NU € 1795
Slaapkamer Viola:
Bed 90/200 +
nachttafel + 2
deurkast NU € 919
Bureau € 267
Boekenkast € 199

BLUES
SCHOTEN
IN

2021

20 NOVEMBER

(B)

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

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

COVID INFO

WWW.BLUESINSCHOTEN.BE

MET MEDEWERKING VAN DEZE SPONSORS

www.dentrol.info

BELEGDE BROODJES EN VEEL MEER

begrafenissen
& crematies

Koloniestraat 61- SCHOTEN

Churchilllaan 20-24

w w w. n e w d e l i v e r y. b e

gebr.vdBERGHE
CARROSSERIE
LAKKERIJ
INTERIEURLAKWERK

www.bodevanschoten.be

Te koop gevraagd: spullen van
zolder, schilderijen, curiosa, brocante enz.. tel 03.663.65.70 Z110
Ik zoek oude beelden in ivoor,
ook oude zakuurwerken, oude
liebigprenten,
schouwgarnituur tel 03.313.84.58
Z111

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

Tel. 0495 52 95 27

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

2900 SCHOTEN 03 658 45 61

w w w. j d m . b e

www.argenta.be

SCHOTEN VILLERSLEI 84

CAFÉ DE LINDEKENS
ANDY EN INGE

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

WWW.GEBR-VDB.BE

METROPOOLSTRAAT 30 - SCHOTEN

Brecht – Speelpleintjes krijgen
ook speeltuigen voor kinderen met
beperking

de bezorgdheid graag mee in het
speelweefselplan dat we momenteel
www.kolum.be
uitwerken. Binnen de mogelijkheden
Joosen & C°nv BRANDSTOFFEN
SLUIZENSTRAAT 19-21 SCHOTEN
van ons huidige budget en het aanbod
S C H OT E N
T 03 658 46 21
St.-Cordulastraat 19/1
www.joosenbrandstoffen.be
voor de Brechtse jeugd nemen we
zeker ook een aanbod op voor kinderen
en jongeren met een beperking”.
“Er is nog geen concrete timing vooropgesteld en ook de hoogte van het budget
moet nog worden bepaald, maar ik ben tevreden dat er zo’n groot draagvlak te
vinden is voor dit voorstel”, reageert De Beuckelaer. Zij diende het voorstel in uit
naam van Gilles Buls, van Buls voor Brecht.

Op de gemeentelijke speelpleintjes zullen er ook tuigen komen waarop kinderen met
een beperking kunnen spelen. Het voorstel van oppositieraadslid Ilse De Beuckelaer
(Onafhankelijk) is, mits amendement, met 25 stemmen ruim goedgekeurd op de
gemeenteraad.
“Brecht telt tal van goede initiatieven voor kinderen met een beperking, maar
nergens zijn er speeltuigen te vinden die geschikt zijn voor mindervalide kinderen”,
duidt De Beuckelaer haar voorstel. “Hier kan werk van gemaakt worden. Er
bestaan verschillende mogelijkheden om alle kinderen met een visuele, auditieve,
verstandelijke of motorische beperking te laten meegenieten van heel wat
moois.” Haar vraag om dergelijke speeltuigen te inventariseren en de bestaande
speelpleintje hiermee aan te passen, werd met 25 stemmen voor, 2 onthoudingen
en 0 tegenstemmen goedgekeurd door de andere raadsleden. Jeugdschepen
Frans Van Looveren (CD&V) reageerde positief , maar amendeerde ook: “Ik neem

VILLERSLEI 39

SCHOTEN

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

Schotense wijkverenigingen
vegen samen
kanaaloevers
schoon
Naar aanleiding van World Cleanup Day
verenigden bewoners van de wijken
Donk, Geuzenvelden, Berkenrode
en Zwaan zich om de boorden van
het kanaal Dessel-Schoten over de
nagenoeg ganse lengte op Schotens
grondgebied schoon te maken.

NIEUWE - WEBSHOP
MET EXCLUSIEVE AFSLANKPRODUCTEN
MET COLLAGEEN

www.slimway.be
GRATIS BODYANALYSE

Zo’n 45 bewoners verzamelden zich
Bel of whatsapp 0472 24 43 14 / 0468 31 75 05 / 0484 95
op een zonnige zaterdagmiddag om
gewapend met door de gemeente en
de Vlaamse organisatie Mooimakers
ter beschikking gestelde grijpers,
handschoenen, zakken en groene hesjes
op jacht te gaan naar zwerfvuil. Vanaf
de grens met Sint-Job-in-‘t-Goor tot het
Albertkanaal werden beide kanaaloevers
zorgvuldig afgespeurd naar blikjes,
plastics en zelfs sigarettenpeuken, die
nog massaal werden aangetroffen.
Vanop een surfboard werd zelfs strijd
gevoerd tegen drijvend of in de bosjes
Schoten NIEUW: Verbertstraat 50
aan de waterkant vastzittend zwerfvuil.
Onder meer Martine Castelain en
Schilde - Sint-Job - Antwerpen - Brasschaat - Deurne
haar kleinzoon Noah (12) offerden de
Overige
ziewebsite
website
Overigelocaties:
locaties: zie
zonovergoten namiddag op om Schoten
wat schoner te maken. “Mijn oma of
ouders hebben me hiertoe niet moeten
verplichten. Ik wilde zelf heel graag
meedoen”, aldus de jongen. Hij was lang
niet de enige.
“Mede dankzij de vele deelnemers, verzamelden we in totaal meer dan tweehonderd
kg afval”, maakt Kristof Van den Bosch, bestuurslid van wijkvereniging Donk en één
van de initiatiefnemers, de balans op. “De sfeer zat goed en achteraf hebben we op
de geslaagde actie nog een glas gedronken in het wijklokaal van Geuzenvelden. Er zijn
gesprekken aan de gang om deze actie jaarlijks te herhalen en mogelijk nog uit te breiden
over
andere
wijken.
Onder
meer de wijk
Atheneum
toont interesse.
Eerder dit jaar
waren we naar
aanleiding van
die andere grote
schoonmaak
River
Cleanup
World ook al in
actie gekomen.”

57 78

START NU EXTRA VOORDELIG!
W W W. A F S L A N K H U Y S . B E

Te koop: 2 elektrische fietsen
met middenmotor Bosch In
Line, inl 0476.49.39.36 Z196
Te huur: garagebox Laaglandlei
152 te Schoten, Hp 75 euro/
mnd, tel 0475.53.53.02 Z203
Te koop gevraagd: niet meer
gebruikte
aanhangwagen,
mag werk aan zijn, geen
geremde tel 0492.263.118 Z186
Garage gezocht: voor een camper
in de omgeving van Schoten,
afmeting 7.4 x 2.4 x 3.1m (l,b,h)
Didier: 0473.43.99.95
Z198
Te koop: Blankenberge ruim
app., Graaf Jansdijk nr 33 (4de
verd) prachtig inger (incl meub
en app) vrgpr 249.000 euro,
elke zat gratis en vrijbl te bez
tss 70-14u, tel 0495.533.100 F1
Te koop: driehoekige tuintafel
en 6 stoelen, Hartman type
Monza, diam 170cm, zga nieuw,
1000 euro tel 0472.70.95.82 F2

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

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

Eentje uit
de oude
doos
In het fotoarchief van De
Bode zitten honderden oude
foto’s waarvan we zelf al niet
meer weten wanneer de foto
genomen is of wie of wat er
op de foto’s staat.
Toch zijn we ervan overtuigd
dat menig lezer best nog
wel wat (ondertussen) oude
bekenden op zal herkennen.

L

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

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

Carolien Snoeys,
8C8 VASTGOED BVBA

Wordt superster Kanye West
Wijnegemnaar?
De Amerikaanse superster Kanye West zou een optrekje hebben gekocht
in Wijnegem, in de Kanaalsite van de interieurpaus en kunsthandelaar Axel
Vervoordt.
Wijnegem heeft niet meteen de mondaine uitstraling van Beverly Hills of Monaco.
Maar blijkbaar toch voldoende om rapper West aan te trekken. Volgens Het
Laatste Nieuws heeft hij een optrekje gekocht in de Kanaalsite van Vervoordt. Die
turnde daar een oude jeneverstokerij om tot een soort klein dorp waarin kunst,
ontspanning en luxueus wonen hand in hand gaan. Onder andere Telenet-CEO
John Porter woont er.
De banden tussen Vervoordt en West zijn al jaren innig. De Belg mocht onder
andere het huis van West en zijn ondertussen ex-vrouw Kim Kardashian in
Californië - kostprijs: 60 miljoen dollar - inrichten. Telkens de rapper in België
vertoeft, is er wel ergens een link met Vervoordt te bespeuren.
De jongste tijd wordt West wel vaker gespot in en rond Antwerpen. Dat de rapper
zich een tweede carrière als ontwerper heeft aangemeten, is daar niet vreemd
aan. Zo zou hij in december vorig jaar in Antwerpen hebben gewerkt aan een
nieuw ontwerp van sneakers voor Nike.
Bij de familie Vervoordt doen ze er het zwijgen toe. “Het gerucht dat Kanye West
hier een appartement zou gekocht hebben kunnen wij niet bevestigen. Het
bedrijf, noch Axel Vervoordt zelf, wenst hier verdere communicatie over te geven
en hoopt dat de privacy van hun klanten gewaarborgd blijft”, laten de eigenaars
van Kanaal in Wijnegem weten.

Wij
verkopen
onze
kwaliteitsmeubelen
wegens
verhuis naar een kleinere woning
: prachtig salon, eetkamertafel in
eik+8 stoelen bekleed met leder,

keukentafel in beuk+6 stoelen,
bed 1,60 m, dressoirs, gerieflijke
opbergkasten. Alles in de beste
materialen en in zeer goede staat.
Prijzen o.t.k. Foto beschikbaar,
gsm
0477/58.97.26
F19
Te koop: allerlei boeken, tuin
– wijnatlas – bieratlas – enz..
10 euro, tel 0494.10.29.88 F21

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

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

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
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

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

Te koop: 14 veiligheidssloten
(te plaatsen op ramen en of
deuren), kleur crème-wit, 7x kl.
model 100 euro + 7x gr. model
150 euro tel 03.636.31.04 F20

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

Te koop: eetkamer wandkast
2m27 + kast 90cm, salon leder
2x1zit + 2zit, tafel, slaapk, 5
deurkast, bed, 2 nachttafels ,
150 onderzetborden, gekleurde
blauw/oranje, + 650 bestek
inox allerlei, grote soepketels
aluminium, tel 03.353.85.63.
of
0475.200.294
F23

Jongeren in actie voor klimaat
EN ANDERE PLAATSEN

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

Zoerselaars van 16 tot 26 jaar krijgen tijdens de actie ‘Jong Lokaal Kabaal’
de kans om zelf klimaatacties te bedenken en uit te voeren. De kick-off
van het project vond op zaterdag 25 september plaats in het administratief
centrum. Via een spannend Escaperoomspel leerden de jongeren je de
SDG’s kennen, de ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.
Onmiddellijk erna konden ze bij een klimaattafel terecht om samen een
concrete klimaatactie rond lokale duurzaamheid te bedenken.
De gemeente Zoersel organiseert de actie Jong Lokaal Kabaal samen met
jeugdorganisatie Globelink en gemeenten Beersel en Hamont-Achel. In
oktober en november staan nog klimaattafels gepland om alles verder uit
te werken.

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.

Ouders van overleden Sander (4)
organiseren benefiet
Op 16 oktober doorbreekt koor Scala het corona-stilzwijgen met een galaconcert
in de Koningin Elisabethzaal. “We hebben 1600 plaatsen te vullen, maar willen
die avond geen één lege stoel zien. De opbrengst van deze avond gaat integraal
naar deLIEving, de warme opvangruimte voor broertjes en zusjes van jonge
kankerpatiënten in het Prinses Elisabeth Kinderziekenhuis in Gent ”, vertellen de
selfmade-organisatoren Manuela Van Herck en Gie Laurijssen uit ’s-Gravenwezel
aan de vooravond van de grootse comeback van Muziek voor Sander.
Sander is het zoontje van het echtpaar uit ’s-Gravenwezel dat in 1994 voor veel
vreugde zorgde, maar nog geen vijf jaar later ook voor immens verdriet toen het
guitige baasje overleed aan leukemie. Sander leeft nog altijd verder in de harten
en de woning van het gezin, waar meerdere portretten en tekeningen van Sander
hangen.

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

“Als mensen ons vragen hoeveel kinderen we hebben, zeggen we altijd spontaan
drie. Naast Annelien (30), die binnenkort zelf voor het eerst mama wordt, en Kobe
(21) maakt Sander nog steeds onlosmakelijk deel uit van ons gezin”, vertelt Gie
GRATIS
Laurijssen (55), een succesvol ondernemer die KMO’s adviseert. “Het jaar dat Sander
Kom langs in onze
zo moedig gevochten heeft tegen die slechte cellen in zijn lichaampje, hebben we
MOTOR
showroom en ontdek
vaak in het Universitair Ziekenhuis van Gent verbleven. Daar ging zowat al onze
ons mooie gamma aan
aandacht naar Sander. Grote zus Annelien, die bovendien niet eens op bezoek
zonweringsproducten
van het kwalitatieve
mocht bij haar kwetsbare broertje, heeft veel tijd alleen doorgebracht in de donkere
Kom langs merk
in onze
Verano
gangen van het ziekenhuis. Ze heeft zich heel flink gedragen, maar zelfs al tijdens die
showroom
en
ontdek
afmattende overlevingsstrijd van Sander, wisten Manuela en ik dat we achteraf iets
info.dekeyser@gmail.com
Bel of mail voor een GRATIS prijsofferte
Bredabaan 410,aan
Brasschaat
ons mooie gamma
zouden ondernemen om die toestand voor toekomstige Annelientjes te verbeteren.”
Open van ma t/m vrij van 9 tot 12u en van 13 tot 17u
03/651
33
40
Zaterdag
van
10 tot 15u
Destijds was er van een onthaalruimte voor broertjes en zusjes van kankerpatiëntjes
zonweringsproducten
geen sprake. Een kille ruimte met daarin een oude sofa. Meer stond er niet ter
van het kwalitatieve
beschikking. Dat het Prinses Elisabeth Kinderziekenhuis in Gent vandaag met
merk Verano
deLIEving over een gezellige speel- en leefruimte beschikt voor die specifieke
doelgroep, is mede te danken aan de ouders van Sander. Zij slaagden erin om hun
Op zoek naar POETSHULP,
info.dekeyser@gmail.com
OOP
verdriet om te zetten in een positieve grootschalige benefietactie om lotgenoten
K
E
met
dienstencheques?
T
Bel of mail voor een GRATIS prijsofferte
Bredabaan
410, Brasschaat
te helpen.
Charmante
BelOpen
0488van
408ma
720
t/m vrij van 9 tot 12u en van 13 tot 17u
koppelvilla
Zaterdag
van 10 op
tot 15u
03 295 38 35
toplocatie in Schoten

GRATIS
MOTOR

03/651 33 40

Geen wachtlijsten

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

Instapklare
half
open
villa met rieten dak in wijk
’Kasteeldreef’ op 670m2.
Hal, toilet, woonkamer op
parket, leefkk. 4 slpks. badk.
met douche en bad, zold.
keld. zuidtuin voll. omheind.

Meer info : 0474/160 644
na 18u.

“In 2004 vond onze eerste Muziek voor Sander plaats in de Zuiderkroon, toen ook
met Scala op het podium”, vertelt Manuela Van Herck (55), leerkracht in basisschool
Campus Kajee in Schoten, over de geboorte van de grote benefiet. “Met in totaal vijf
edities, waarbij we ook Raymond van het Groenwoud en Kommil Foo lieten optreden
in steeds grotere zalen, wisten we met onze vzw in totaal 150.000 euro in te zamelen
voor het Kinderkankerfonds. DeLIEving, zoals de opvangruimte met begeleiding nu
heet, groeide uit tot een voorbeeld voor ons land. Jaarlijks noteren ze er meer dan
2500 opvangprestaties. De dankbaarheid van artsen en andere ouders doet de pijn
om het verlies van Sander niet verdwijnen, maar verzacht ze wel.”

Gouden Randje. “De broers Stijn en Steven Kolacny hebben met hun zangeressen
gerepeteerd voor een prachtig avondvullend programma”, vertellen Manuela en
Gie, die stiekem hopen dat ze die avond niet alleen zullen genieten van de muziek
en een goed verloop, maar ook opnieuw 40.000 euro kunnen overhandigen voor de
sterkhouders van deLIEving.
“De Koningin Elisabethzaal is natuurlijk flink groter dan deSingel, die we aanvankelijk
geboekt hadden. Er zijn nog zo’n vierhonderd tickets te koop”, maakt Gie Laurijssen
de tussenbalans op. De papa van Sander brengt ook hulde aan het organisatietalent
van zijn echtgenote. “Het is Manuela die in haar eentje, zonder de hulp van een
evenementenbureau, nu al voor de derde keer de ingewikkelde puzzel legt om de
zaal netjes op te vullen en daarbij ook alle concertgangers informeert. Met die twee
uitgestelde voorstellingen was dat extra zwaar. Maar met de apotheose nu dichtbij,
zetten we nog een flinke eindspurt in en zijn we optimistisch dat de zaal ook negen
jaar na de laatste Muziek voor Sander helemaal vol zal lopen. Ons zoontje zal 22 jaar
na zijn dood vast trots meegenieten vanuit zijn loge daarboven.”

Muziek voor Sander presenteert in de Koningin Elisabethzaal Scala met een

Tickets voor Muziek voor Sander via 070 79 00 13 of via www.koninginelisabethzaal.be

Bosch Car Service

DE VOORKEMPEN

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

compleet, goed en betaalbaar

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

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

ACTIE
BIJ ONDERHOUD
GRATIS 2L
SCREENWASH

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

Te huur: app. 1ste verd. Victor
Nelisstr. 41, Schoten, living, kkn,
badk, wc, 1 gr. slaapk, 1 kl slaapk,
kelder, tuin, vraagprijs 840 euro/
mnd tel 0475.769.569
Q22
Te koop: garage, Kattenhoflaan
14, St. Job, tel 03.646.28.63
of gsm 0477.194.189
Q23
Te huur: studio achterkant
zeedijk, 2de verd., zonnekant,
500 euro, Mariakerke, gn

Veel kunst maar ook kitsch gekeurd
door kenners van Christie’s

De verbouwgroep Bv zoekt (onder)aannemers
De Verbouwgroep BV (www.deverbouwgroep.be) is een bouwen renovatiebedrijf in Hoboken, Antwerpen. Wij bekleden
gevels, plaatsen ramen en deuren, doen aan vochtbestrijding
en leggen nieuwe daken. Wij zijn met spoed op zoek naar
(onder)aannemers die kunnen helpen om door ons verkochte
projecten te realiseren.
Geïnteresseerd?
Mail naar frans@deverbouwgroep.be of bel 0472 91 71 18

ALGEMENE
DAKWERKEN

De Vogelenzang in ‘s-Gravenwezel was onlangs ook een kunstgalerij. Wereldbekend
veilinghuis Christie’s had vier van haar Europese specialisten naar de brasserie
gestuurd om de waarde van door bezoekers aangevoerde juwelen, horloges en
schilderijen naar waarde te laten schatten. Het werd een kleine overrompeling, maar
tussen de verhoopte kunst zat ook
veel kitsch.
In totaal een paar honderd mensen
afkomstig uit de hele provincie
kwamen hun kleinoden aanbieden.
Die hebben ze in de meeste gevallen
ooit geërfd en ze vragen zich al lang
af of die nu eigenlijk wat waard
zijn. Soms hadden de eigenaars
hun al dan niet van zolder geplukte
schatten goed verpakt in schokvrije
koffertjes. Anderen hadden
blijkbaar minder hoop en hielden het
bij krantenpapier als bescherming.
Juwelenspecialist Jessica Koers, uurwerkkenner Alexandre Gouverneyre, Oude
Meesters-autoriteit Astrid Centner en Pauline Haon, die haar sporen verdiende met
het schatten van meer recente kunst, zouden normaal om 17 uur weer vertrekken.
Maar hun consultatie in De Vogelenzang liep flink uit.

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

Te koop gevraagd: schilderijen,
strips, oude postkaarten, Lp,
spullen v zolder tel 03.663.65.70
Badkamerrenovatie,
vloeren, tegelen tel 0485.55.91.14
(particulier)
F24
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
Lieve vrouw gezocht voor weduwnaar 71 jaar, indien gewenst
inwonend tel 0474.99.14.84 F25
Gevraagd: persoon met wagen wonende omgeving Bosuil
Deurne om als kleine bijverdienste af en toe een bestelling warme maaltijd te leveren
aan huis en dit op oproepbasis.
enkel (weekend-avonden). tel
0471.187.717 (particulier) F26

vreden zijn met 5 euro per uur
voor mini jobkes zoals tuinwerk, auto wassen, winkelen, flyeren, schilderen, enz...?
0471.187.717 (particulier) F27

start met een lessenreeks op:

Te koop: Dean Martin fan? (+ Lewis + Rat Pack)? 70 Belg. film
posters + 15 posterpanelen , af
te halen in St. Job-Goor, bel of
sms naar 0473.72.20.03 F28
Alle renovatiewerken: badkamer
betegelen, laden en lossen, bomen snoeien en omdoen, tuinwerken, schilderwerken, bezetten tel
0485.42.11.55 (particulier) Z213
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

WOENSDAG 20 OKTOBER 2021 VAN 10.00u tot 12.00u.
Hier leer je de basis van Bridge.
We verwachten je in ‘t Dorpshuis, Kerkstraat te ‘s-Gravenwezel
IEDEREEN IS WELKOM.
Twee enthousiaste lesgevers, bijgestaan door ervaren bridgers,
willen je graag wegwijs maken in deze mooie hobby.

Gezocht werk: badkamer betegelen, schilderen , bezetten,
schoonmaken, tuinman, tuindecoratie, laden en lossen, bomen snoeien en omhakken tel
0468.4085.33 (particulier) Z215

Zijn er nog studenten die te-

GSM Hilde: 0474 35 40 01 - hildeverpoest@hotmail.com
GSM Andre 0475 93 79 70 - andre.vanweddingen@telenet.be

Zetelbedrijf

• gordijnen
• stores
• binnenzonwering

Filip Meyvis

vakmanschap sinds 1960

• herstoffering
• maatwerk

BEZOEK
ONZE
WEBSITE

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

VS-2021-92x75Hoog-versie mei 2021.indd 1

Inschrijven kan ook op www.bridgeclubargus.com

Inboedel inza onder de hamer
Gosselin Group, nieuwe eigenaar van de onlangs gesloten Schotense
melkfabriek Inza langs het Albertkanaal, wil graag nog dit jaar alle gebouwen
slopen om plaats te maken
voor nieuwe magazijnen.
De inboedel wordt nu al
geveild. Er is zelfs veel
buitenlandse
interesse
voor het machinepark tot
in Cyprus en zelfs Irak toe.
De machines van de oude
Inza gaan dus onder de
hamer. Nog tot 7 oktober kan iedereen online bieden op de verschillende loten via
de website van Troostwijk.

7/04/21 10:35

nieuwbouw - renovatie - herstelling
Plaatsen van rookmelders
Domotica !

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

T +32 3 353 33 30

- ERVAREN
SCHILDERS
- ERVAREN SCHILDERS
-

chapeau schilders
www.chapeauschilders.be

Te koop: damespumps Clarks
M39, bruin hak 7cm, nieuw, 12
euro, pop Zaphcreations 5 euro,
beer 5 euro tel 03.636.33.77 F22
Te koop: eetkamer wandkast
2m27 + kast 90cm, salon leder 2x1zit + 2zit, tafel, slaapk,
5 deurkast, bed, 2 nachttafels
, 150 onderzetborden, gekleurde blauw/oranje, + 650 bestek
inox allerlei, grote soepketels
aluminium, tel 03.353.85.63.
of
0475.200.294
F23
Te huur: studio ingang zeedijk,
zonkant
500
euro,
Oost Mariakerke, gn dieren,
lift tel 0485.52.15.61
F24
Gezocht: zeer deftige Nederlandstalige poetsvrouw voor 8u/week,
te Schilde, tel 0479.84.84.41 F25

Sint-Job - Amber Dillen schittert
MAS-expo Alles van waarde

Voor het behalen van
rijbewijs B
Zandhoven en omstreken

RIJSCHOLING.BE
Veilig leren autorijden

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

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

De Antwerpse fotografen Noortje Palmers en Dries Luyten portretteerden 1.200
Antwerpenaren voor de verhalenexpo Alles van waarde in het MAS. Amber Dillen (19)
uit Sint-Job was daar een van. Ze trok daarvoor voor het laatst haar koksuniform aan,
een herinnering die ze koestert.
Amber trok vol verwachting naar de Hotel- en Toerismeschool Spermalie in Brugge.
Ze volgde er de opleiding Hotellerie. “Ik heb het altijd leuk gevonden om te koken en
droomde van een eigen restaurant”, vertelt ze.
Maar afgelopen zomer kreeg die droom een stevige deuk. “Tijdens een vakantiejob
begon het me te dagen dat een restaurantkeuken me veel te hectisch is. Het was
een zeer moeilijk besef, want ik heb nog altijd een enorme passie voor het koken.”
Deelnemen aan de verhalenexpo in het MAS werd voor Amber een bijzondere manier
om dit hoofdstuk af te sluiten. “Ook al is die droom stukgeslagen, ik vond het wel fijn
om mijn koksuniform van Spermalie nog een laatste keer aan te trekken. Dat heb
ik met veel trots gedaan. Deze foto blijft een mooie herinnering aan mijn droom. De
fotoshoot was ook een heel leuke ervaring.”
De expo Alles van waarde loopt nog tot maart 2023 in het MAS in Antwerpen. De foto van
Amber Dillen kan je spotten in de wandelboulevard bij de Antwerpse smaakmeesters,
als je de roltrap neemt naar de zesde verdieping.

Wij schatten uw vastgoed naar waarde
Wij schatten uw vastgoed naar waarde

Vastgoed
De Koster
bv bv
Vastgoed
De Koster

RinglaanRinglaan
117a | 117a
2170
Antwerpen
| 2170
Antwerpen
03 369
88 | info@vastgoeddekoster.be
03 369 55
88 55
| info@vastgoeddekoster.be
www.vastgoeddekoster.be | BIV 504.869
www.vastgoeddekoster.be
| BIV 504.869

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

Gezocht: Nanny voor 5 mnd
oud meisje (’s-Gravenwezel)
parttime,
maandag-vrijdag
8-14u of 14-19u, langetermijn
ervaring met referentie en eigen
transport attractive condities
, voor verdere inlichtingen
tel
0480.64.93.00
Z193
Te huur, Schoten:
Victor
Adriaenssensstraat 30 (bij Park)
appartement op de 1° verdieping
met: inkomhall, living, ingerichte
keuken, badkamer met ligbad,
douchesproeier, lavabo en toilet,
aansluiting voor wasmachine
en droogkast, 2 slaapkamers,
klein
terrasje,
kelder
+
autostaanplaats in de garage, CV
individueel op gas, Beschikbaar
1 december 2021, Huurprijs 650
euro Tel. 03/383 37 53 Z194
Rommelmarkt: ik zoek gratis
spullen
voor
rommelmarkt,
ik kom alles gratis halen,
tel
0485.300.437
Z195

GEVRAAGD
WIJNEN - CHAMPAGNE
en PORTOS
Aankoop volledige wijnkelders
en kelderresten

Tel. 03 295 60 60 (tijdens kantooruren)

Klok
stuk?

Alle merken GRATIS
afgehaald en teruggebracht

03 652 17 77

SAV brengt hulde aan
overleden stichter
Na een druk bijgewoonde avondtraining werd op de piste in het park het
vijftigjarig bestaan gevierd van de Schotense Atletiekvereniging (SAV).
Voorzitter Marc Persoons en tientallen leden maakten van de gelegenheid
gebruik om hulde te brengen aan Louis Wouters, de eind vorig jaar overleden
stichter en legendarische trainer van de club.
Louis Wouters overleed 12 november 2020. Hij werd 95 jaar oud. Maar de vele atleten
die hem gekend hebben en hem waarderen voor zijn tomeloze inzet op en langs de
naar hem genoemd piste, hadden door corona nooit de kans gehad om die gevoelens
in het openbaar te uiten tegenover de familie van de grote pionier.
“De viering van ons gouden jubileum op 22 september - dag op dag vijftig jaar nadat
Louis samen met Louis Leenaerts en Jos De Borger in café Breughel de oprichtingsakte
ondertekende - vormde de ideale gelegenheid om dit alsnog te doen. Want zonder
Louis was deze club er nooit gekomen. Zijn belang, ook later als toegewijd trainer, kan
niet overschat worden”, sprak zijn opvolger Marc Persoons.
SAV verkeert op haar vijftigste in topvorm. Meer dan tweehonderd leden genieten er
recreatief en in competitieverband van de atletieksport op de door de gemeente tien
jaar geleden aangelegde en pas nog schoongemaakte tartanpiste. Steven Lierman,
hoofddocent administratief recht aan de KU Leuven, is één van hen. Ook hij bewaart
dierbare herinneringen aan Louis Wouters, die tot kort voor zijn dood training bleef
geven in zijn onafscheidelijk blauwe Adidas-trainingspak en met altijd minstens drie
chronometers om de hals.

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.
F.V.

“Hij volgde ieders prestaties op de voet. Ook wie niet de snelste tijden liep op de piste
of in het veld, kon op zijn aandacht rekenen. Hij moedigde aan om vol te houden en
beter te doen. Hij was zijn tijd trouwens ver vooruit. Wat nu ‘core stability’ heet, paste
Louis veel eerder toe als ‘vormspanning’”, vertelde Lierman. Die bezorgde de kinderen
van Louis een teruggevonden en eigenhandig door hun vader geschreven relaas van
de oorlogsjaren in Merksem, waar hij was opgegroeid. “Het toont de veelzijdigheid
aan van deze bijzondere man. Louis heeft ons ook nog geleerd dat we de oorlog nooit
mogen vergeten”, knoopte zijn poulain er nog een levensles aan vast.
“Dit is een heel mooi gebaar van de SAV”, vertolkte Louis’ zoon Herman de gevoelens
van de familie. Ook zijn broer Luc en hun zussen Rita en Greet waren voor de herdenking
naar de Louis Wouters-piste gekomen net als bijna alle zes kleinkinderen en tien
achterkleinkinderen. “Hier bezig zijn met de begeleiding van atleten in het park en
daarnaast al even intens turnles geven aan de gymnasten van Sint-Jozef, die andere
vereniging die hem na aan het hart lag. Dat was zijn lang leven. Vaders tijd was mooi
verdeeld tussen die twee. Behalve de laatste twee weken van augustus. Die brachten
we met de hele familie ieder jaar door in Nieuwpoort.”

Gezocht:
zeer
deftige
Nederlandstalige
poetsvrouw
voor 8u/week, te Schilde,
tel
0479.84.84.41
F25
Te koop: Liano Ligbed deckchair,
nog in verpakking, prijs 50
euro tel 03.383.65.02
F26
Wandelen met je viervoeter, groot
of klein, zelfs door regen, wind en
zonneschijn tel 0491.55.76.05 F27
Te koop: kettingzaag elektrisch
die u niet meer gebruikt,
kom ik graag gratis ophalen
tel
03.383.66.85
F28

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

WOUTERS KATHARINA

Advocaat
Erkend bemiddelaar in
familiezaken

Te koop gevraagd: schilderijen,
strips, oude postkaarten, Lp,
spullen v zolder tel 03.663.65.70

Kasteeldreef 36
2900 Schoten

Badkamerrenovatie,
vloeren,
tegelen
tel
0485.55.91.14
(particulier)
F24

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

kathy.wouters@advocaatwouters.be

Brecht – Kajakverhuurder brug 11
haalt veel en gek afval boven bij zijn
Kanaal Clean Up
Kruipolie, een melkpotje, tennisballen, heel wat plastic en zelfs een gasmeter haalde
Eric De Keuster uit het Kempisch kanaal. Hij verhuurt kajaks aan brug 11 en hield zelf
een Kanaal Clean Up.
De Keuster kuiste het kanaal op in de richting van Sint-Job. “Zondag haalde ik nog een
voor twee derde gevulde spuitbus kruipolie uit het water. Als dit product in het water
vloeit, is dit echt niet oké”, merkt hij op. “Maar wat ik uit het kanaal haal, slaat alle
records. Ik zag een tiental meter voor mijn kajak een tonnetje dobberen. Een lege bus
javel dacht ik, maar toen ik het uit het water wilde halen, woog het wel wat. Het bleek
namelijk om een EAN Gasmeter te gaan?! Kan het nog gekker zijn?” I go kayaking is vlak
naar de jachthaven aan brug 11 gevestigd. “Het afval is zeker niet van daar afkomstig”,
benadrukt De Keuster. “Het meeste afval vond ik immers richting brug 10 in SintLenaarts en voorbij brug 11 richting Sint-Job. Daar haalde ik telkens een volle emmer
afval uit het kanaal.”
Wie zin heeft, kan aan brug 11 een
SS kajak
CCSS HHChuren
OOO het
RROO Kempisch
SSRR TTSS EETTkanaal
EEE NNEEmee
VVNN EafEVVteGGEEvaren.
EEGG NNEE NN-C OOHH om
“Zolang het mooi weer is, blijf ik open”, belooft De Keuster.
SS CC HH OO OO RR SS TT EE EE
www.igokayaking.be
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Brecht – Highlandgames blijven
hoogdag op Overbroek Kermis
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

LIEVE DAME
komt naar je toe
Tel. 0493 14 62 01

www.candlelightbar.be
Meisjes gevraagd

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

Wezelsebaan 256 - 2900 Schoten
0484 02 64 31

GEZOCHT:
VERANTWOORDELIJKE MET ERVARING

PRIVATE-GIRLS

12 dames verwennen u van ma-vrij 9u t/m 22u. zat 10u t/m 18u.
www.private-girls.be • AUTOLEI 146 - WOMMELGEM

03 293 08 68 - 0479 38 87 82

inlichtingen tel 03.658.97.60
of
0495.208.386
F6
Te
koop:
tractor
Goldoni
518T knikker met frees 1500
euro tel 0472.70.95.82
F3
Te koop: nieuwe matras 1 pers. nog
in de plastiek 2m-90cmB op 25H
100 euro, tel 0495.89.82.13 F4

Met 22 clans evenaarden de Highlandgames hun grootste record qua aantal
deelnemers. Die werden aangemoedigd door een volle weide toeschouwers. De
negende editie werd, met een jaar vertraging, een groot succes.

Goedkoop vellen van bomen
en afvoeren, gratis offerte
0487.715.534 (particulier)
F7
Gepensioneerde
privéof
directiechauffeur
zoekt
werk: gsm 0497.660.823
F8

Goedkoop
afbreken
van
uw
afsluiting,
betonplaten
en afvoeren, gratis offerte
0487.715.534 (particulier)
F5

PC/Laptop traag of virus? Mailbox
problemen? Je netwerk in huis
werkt niet optimaal? Ik kom
ook aan huis voor herstellingen.
0472.344.319 (particulier) F13

Te huur: appartement met
garage, Heikantstraat 212 bus
2, 1ste verdiep, Schoten, liv,
kkn, berging, hall, wc, badk, 2
slpk, klein terras, 640 euro/per
maand, vrij 1 januari 2022, voor

Te koop: mooi gerenoveerd,
instapklaar rijhuis met oprit te
Schoten, epc 203, 4 slpk, mooi
aangelegde ZW tuin, bezichtiging
na afspraak, meer info: immoweb
9482513 gsm 0471.58.86.00 F14

De Highlandgames hebben hun faam als hoogtepunt van Overbroek Kermis
waar gemaakt. In totaal trokken de sterke mannen en vrouwen zo’n 1.000
toeschouwers. De bals op vrijdag en zaterdag mochten elke avond een 600 à
700 feestgangers verwelkomen. “Stralend weer, veel volk en een recordaantal
deelnemende clans, meer konden we ons voor deze negende editie niet wensen”,
reageert organisator Wim Verhoeven tevreden. Het was tot de week ervoor
echter onzeker of de Highlandgames dit jaar wel konden plaatsvinden. Maar op
de terreinen naast basisschool Klavertje 3 werd het opnieuw een straffe zondag.
“We zijn erg blij dat we dit met het covid safe ticket konden organiseren. We
hadden ons wel voorbereid, maar toen we groen licht kregen, moesten toch snel
schakelen”, bekent Wim Verhoeven van het Kermiscomité.
Het was overigens Wim die tien jaar geleden de Highlandgames naar Overbroek
bracht.“Samen met een sportvriend van volleybalclub Overvoc zochten we
een nieuwe invulling voor de zondag van Overbroek Kermis. Voordien was
dat touwtrekken, maar steeds vaker moesten die teams naar internationel
touwtrekkampioenschappen en kwam er minder volk naar Overbroek.” Het
eerste plan om een beachvolleybaltoernooi te organiseren maakte al snle
plaats voor Highlandgames. “Eigenlijk is het een mengeling van Highlandgames
en volksspelen. Het moet voor iedereen toegankelijk zijn. We merken de laatste
jaren dat er zich ook steeds meer vrouwen- en gemengde teams inschrijven. De
sterkste moet immers niet altijd winnen. Dat is een leuke evolutie.”
Voor de Sint-Willibrorduskerk kon je zondag nog genieten van een modeshow en
kermisattracties die achter de kerk stonden opgesteld. Voor de gelegenheid was
de straat ook afgesloten. “Volgend jaar wordt het een jubileumeditie voor de
Highlandgames. We kijken er al naar uit”, benadrukt Wim Verhoeven.

HALLOWEEN
EDITIE
19 OKTOBER

Schoolstraat maakt naam waar:
slimste straat van Wijnegem

12 OKTOBER

De bewoners van de Schoolstraat kroonden zich tot ‘slimste straat’
van Wijnegem. Die officieuze titel verdienen ze na hun succesvolle
deelname aan de wedstrijd die de gemeente organiseerde tijden de
voorbije Autoluwe zondag.
De Schoolstraat - met zo’n naam moeten daar wel slimmeriken wonen
natuurlijk - scoorde twee punten meer dan de buurt Schijnbeemden. De
Hippolyte Meeusstraat eindigde knap derde op bijna twintig deelnemende
buurten en straten.
Nieuw in de Autoluw-quiz dit jaar waren twee praktische doe-opdrachten. Zo
moesten de bewoners onder meer een lijstje met gekke diverse materialen
zien te verzamelen. Ze moesten ook op zoek drankjes en gerechten die bij
elkaar de kleuren van de regenboog vormden.
De slimme koppen van de Schoolstraat krijgen een beker uitgereikt. De aldaar
wonenden en Autoluw organiserende schepen Tom Tachelet (Dorpspartij Durf!)
mocht die dus overhandigen aan zichzelf en zijn buren. “Maar uiteraard is de
quiz wel volledig eerlijk verlopen. Ik kreeg de antwoorden heus niet vooraf
toegespeeld”, aldus Tachelet.

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
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
Te koop: 2 elektrische fietsen
met middenmotor Bosch In
Line, inl 0476.49.39.36 Z196

Gecertificeerde inzameling,
recycling, vernietiging en
valorisatie van elektrisch en
elektronisch materiaal.
WANDELINGEN
WANDELINGEN
AVONDWANDELING
16 OKT. 18.30-23U
Zaklampentocht
voor kinderen tot 12 jaar en hun begeleiders, Vertrek:31STE
Dorpshuis,
Kerkstraat 4,
2 MAART 2014
TRAPPISTENTOCHT

Wij zoeken:

‘s-Gravenwezel,
0478
74 20,
53 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11
Afstanden 6, 10
,12,2318,

MAGAZIJN
MEDEWERKER

HERFSTWANDDELING
2 MAART 2014

24 OKT. 10-12U
31STE TRAPPISTENTOCHT
Gezwam
over6,paddenstoelen
in Deurne,
anouche.dekeyzer@provincieantwerpen.be
Afstanden
10 ,12, 18, 20,
24, 30,Rivierenhof,
40km, Sint-Antonius
Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11
WANDELING

(M/V)

In het gebied van Groen Kruis, www.provincieantwerpen.be>groenkruis

CULTUUR
HERFSTWANDELING
Trage
herfstwandeling
2 MAART
2014 –

TOT 26 DECEMBER
www.voorkempen.be,
toerisme@
31STE03.685.34.21
TRAPPISTENTOCHT

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

ZOEKTOCHT
2 MAART 2014

TOT 31 OKTOBER
31STE TRAPPISTENTOCHT

U bent verantwoordelijk voor:
•
Sorteren van elektrische en elektronische

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

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

TOT 20 OKTOBER
31STE TRAPPISTENTOCHT

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

2 MAART 2014
31STE TRAPPISTENTOCHT
TENTOONSTELLING
2 TOT 0477
24 OKTOBER
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz.
27 93 11
Geert Debruyne, Between Heaven And Earth, De Bijl, Dorp 1, Zoersel, zaterdag van 13.30u tot
18u,
zondag 2014
van 11 tot 18u, debijl@zoersel.be, tel 03.298.07.15
2 MAART
31STE TRAPPISTENTOCHT

Afstanden 6,FILM
10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel
0477OKTOBER
27 93 11
BROODJE
8 11Uwww.nvz.
EN 10 20U
“THE RACER”, ‘t Gasthuis, wijnegem, gasthuis.wijnegem.be
2 MAART 2014
31STE TRAPPISTENTOCHT
BOEKEN
9 OKTOBER
15-17U30
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz.
0477 27
93 11
Vers geperst, het nieuwe aanbod boeken en cultuur van het Davidsfonds, Kasteel Schoten,
2 MAART 2014
31STE TRAPPISTENTOCHT
davidsfonds.schoten@gmail.com
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11
BEURS
10 OKTOBER 11-16U
2 MAART
31STE
TRAPPISTENTOCHT
Vers
geperst,2014
Davidsfonds boekenbeurs, ‘t Gasthuis, Wijnegem,
roger.a.somers@gmail.com,
Afstanden
0491
17 836,8210 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11

THEATER
2 MAART 2014

7,8,9,15,16 OKTOBER
20U EN
17 OKTOBER 15U
31STE
TRAPPISTENTOCHT
Nen
dood, 6,
nen10trouw
en 20,
een24,
begrafenis,
7 Antwerpen,
Afstanden
,12, 18,
30, 40km,Fakkeltheater,
Sint-AntoniusReyndersstraat
Zoersel www.nvz.
0477 27 93www.
11
theaterzeemanshuis.be

2 MAART 2014
31STE TRAPPISTENTOCHT
TRAPTHEATER
OKTOBER
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel10
www.nvz.
047713
27TOT
93 18U
11
Zoersel, www.traptheater.be

2 MAART 2014
31STE TRAPPISTENTOCHT
LEZING
9 OKTOBER
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz.
0477 27 19.30U
93 11
Balans houden, Peter Adriaenssens, jeugdpsychiater, Werf 44, Schilde, 03.380.07.47

2 MAART 2014
31STE TRAPPISTENTOCHT
CHILLEN
OP JE BILLEN
10 OKTOBER
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11
Cultuurcentrum, door kapitein Winokio, ccschoten.be

2 MAART 2014
31STE TRAPPISTENTOCHT
VOORDRACHT
12 OKTOBER
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477
27 93 11
Kasteel van Schoten, Magda Michielsens, inschrijven via Davidsfonds.schoten@gmail.com

2 MAART 2014
31STE TRAPPISTENTOCHT
VOORDRACHT
BORSTKANKER
13 EN0477
20 OKTOBER
Afstanden 6, 10 ,12,
18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz.
27 93 11
Voor info www.casacallenta.be, 03.653.52.74

LEZING
GEZOCHT
De Bedreigde
vrijheid, door
03.380.16.83

2 MAART 2014
SPULLENBEURS

20 OKTOBER 20 TOT 21U30
Johan Op de Beeck, Werf 44, Schoolstraat 44, Schilde, tel

31STE
TRAPPISTENTOCHT
17 OKTOBER
10-13U30

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

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

apparaten.
•

Demonteren van toestellen.

•

Laden en lossen van vrachtwagens.

•

…

Indien geïnteresseerd mailen naar
tim.vandenbosch@grse.be
Liebiglaan 1 • 2900 Schoten-België

Kort nieuws uit Schilde-’s-Gravenwezel
PRAATCAFÉ DEMENTIE STRIJKT NEER IN SCHILDE

Dwaallicht, het regionaal praatcafé over dementie
was op maandag 20 september te gast in Werf
44 in Schilde. Nadia Hainaut, dementie-expert en
mantelzorger, kwam duidelijk vertellen wat dementie
nu eigenlijk is. Het praatcafé vindt een paar keer per
jaar plaats, telkens met een andere gastspreker. De
volgende is op donderdag 25 november in De Dennen
in Westmalle, vlak bij Sint-Antonius, met klinisch
ouderenpsycholoog en mantelzorger Luc Van de Ven.

FASHION DAYS ZET NAJAARSCOLLECTIE IN DE KIJKER

In ’s-Gravenwezel was het Koopweekend op 18 en 19 september. De verschillende
kledingzaken
in
beide
deelgemeenten maakten van
de gelegenheid gebruik om
hun herfst- en winterkleding
aan de klanten te tonen.
Sommige zaken organiseerden
ook
extraatjes
zoals
zondagopeningen, kortingen en
modeshows.

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.

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

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

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

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!

0485.55.91.14 (particulier) Z190

Dame
geeft
computer-,
smartphone-, tabletles aan
huis, mail, foto’s, IT’s me,
covidsafe, PLF, SpTH, apps
installeren, iphone, etc… tel
0479.87.24.10 (particulier) Z189
Gezocht
werk:
betegelen,
vloeren, muurtegels, badkamer,
bezetten,
schilderen,
houten tegels parket, tel

Schilderwerken
gyproc,
laminaat,
alle
soorten
bezetten,
schilderklaar
maken, gratis prijsofferte, tel
0467.327.615 (particulier) Z191
Opruiming
van
inboedels
met gratis taxatie van uw
waardevolle spullen met extra
service, van kelder tot zolder
en van garage tot tuinhuis tel
0474.32.52.13 (particulier) Z192

zoekt voor onmiddellijke indiensttreding

PLAATSER
BINNENDEUREN
(M/V)

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

WERFT AAN

strings?
Are you passionate about

Actief in de produktie van kunststoffen zoekt:

MACHINE-OPERATORS
Machine operatoren
MACHINE-OPERATORS

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.

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

•
•
•
•
•
•

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!

advies dyslectische leerlingen
tel
0475.79.65.12
Z181

Bijles wiskunde, Fysica, alle
niveaus, jaren ervaring, aan
huis, tel 0474.97.64.66 Z36
In- en verkoop tweedehands
mobiliteit
scooters
tel
0495.53.26.89 (particulier) Z86
Gezocht
werk:
afbraak,
bezetten,
schilderen,
betegelen,
dakwerken,
tel
0483.72.05.62 (particulier) Z130
Bijles wiskunde 1-4 middelbaar
aan huis door leerkracht wis/
wet tel 0472.36.71.77
Z138
Renoveren
opnieuw

van
verlichting:
bekabelen
van

luchters en staande lampen,
vervangen
stekkers
en
schakelaars,
installatie
snoerdimmer enz … gsm
0475.79.65.12 (particulier) Z147
Opruimen
van
inboedels
van kelder tot zolder, bel
vrijblijvend tel 0488.33.58.73
(particulier)
Z156
Alle
schilderwerken,
elektriciteit,
kleine
klusjes
aan betaalbare prijzen tel
0484.981.159 (particulier) Z177
Schilderwerken
buiten
tel
(particulier)

binnen
en
0486.76.68.47
Z178

Problemen met Frans of Engels
in het middelbaar of hoger
onderwijs? Leerstof opfrissen?
Bekwame leraar helpt, ook

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

Monique van Noten verzorgt
de
muzikale
omlijsting
voor
kerkelijke
vieringen,
tel
0495.427.828
Z187
Schilder zoekt werk: perfect
afgewerkt, spreek Ned. jaren
ervaring
tel
0487.740.335
(particulier)
Z188
Dame
geeft
computer-,
smartphone-, tabletles aan
huis, mail, foto’s, IT’s me,
covidsafe, PLF, SpTH, apps
installeren, iphone, etc… tel
0479.87.24.10 (particulier) Z189

@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

GEZOCHT
OPERATOR – PRODUCTIEMEDEWERKER
Amanprana is een klein familiaal bio-bedrijf.
‘Voeding als medicijn’, ‘Red de zee’, ‘Doe niet
op je huid wat je niet eten kan’ en het ‘cradle
to cradle’ kringloopproces staan hoog in het

AMAN
PRANA

M/V voltijds

vaandel. Etiketten en lijm zijn composteerbaar.
Verpakking in glas of papier, nooit plastic. Alleen
de beste kwaliteit. Ingrediënten traceerbaar. We
verkiezen fairtrade: de telers zijn onze helden.

SERENE LEVENSKRACHT

JOUW TAKEN
- Als machine operator sta je aan een lijn waar bio voeding (olie,
meel, kruiden, thee,…) worden afgevuld
- Je voert kwaliteitscontroles uit en registreert de resultaten
- Je kan kleine storingen verhelpen
- Je draagt veiligheid en hygiëne hoog in het vaandel
- Je labelt en verpakt de goederen
- Je voert de productieplanning uit
- Je bent flexibel en je kunt overal ingezet worden, ook
in het magazijn
- Je lost grondstoffen met de heftruck
JOUW PROFIEL
- Je hebt enige ervaring in de voedingssector als operator
- Je kan op termijn en na interne opleiding zelfstandig werken
- Je bent handig en technische kennis van machines is een pluspunt
- Je kan een stabiele werkervaring voorleggen
- Je spreekt, leest en schrijft vlot Nederlands. Dit is noodzakelijk voor

een correcte communicatie met je collega’s en om de richtlijnen
correct op te volgen
- Kennis van HACCP en elektriciteit is een pluspunt
- Een rijbewijs vorkheftruck is een pluspunt
WIJ BIEDEN
- Mooie verloning en aangepast opleidingstraject
- Aangename werksfeer en fijne collega’s
- Vast contract van onbepaalde duur
- Tewerkstelling in daguren (geen ploegenstelsel)
INTERESSE?
Ben je de gemotiveerde operator die wij zoeken? Laat dan zeker van je
horen. Stuur ons je CV, FOTO en MOTIVATIE en vertel ons waarom je
bij ons past.
Amanprana
Brechtsebaan 42, 2900 Schoten
Chantal.voets@noble-house.tk
www.amanprana.eu

40-Operator-BVS-190x125-Okt2021.indd 1
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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.
•
•
•
•
•
•

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!

Alpha Heating
haarden & interieur

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

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

ikhouvanvuur.be

OVER TE NEMEN
goedgelegen volkscafé
aan de kerk en wekelijkse
drukke MARKT in de
Noorderkempen.
65 plaatsen binnen en 65
buiten op het terras.
Zeer mooie zaak.
Verdere inlichtingen via

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

Gezocht

VERKOOPSTER
voor textielkraam op de markt.
5 dagen in de week di-za van
7u30 tot 12u30. Ervaring is een
voordeel, flexi-job ook welkom.
Meerijden met de winkelwagen
vanuit St.-Job is mogelijk.

Info 0474 403 223
Direct beschikbaar.

welzijnsvereniging

Met haar twee woonzorgcentra, Verbert-Verrijdt in Schoten en Rustenborg in Wijnegem, en dagverzorgingscentrum ’t Dorp, kan de
Woonzorggroep Voorkempen zich beroepen op een jarenlange ervaring als kwaliteitsvolle dienstverlener om aan zorgbehoevende
ouderen een nieuwe (t)huis aan te bieden in een aangenaam woon-, leef- en zorgklimaat.
De Woonzorggroep is volop in beweging en werkt aan de toekomst. Wij dragen kwaliteit hoog in het vaandel, waarbij respect en
waardigheid voorop staan. Om de visie en missie van de organisatie te realiseren, creëren we een bijkomende functie waardoor we op
zoek zijn naar een (m/v):

FINANCIEEL-ADMINISTRATIEF DIRECTEUR
Functie: • Je bent verantwoordelijk voor het financieel management van de Woonzorggroep Voorkempen. Daartoe sta je in voor de
financiële planning en rapportage van het meerjarenplan, de facturatie en het voeren en afsluiten van de boekhouding • Je maakt
financiële analyses, geeft financieel beleidsadvies en bepaalt het beleid op strategisch niveau mee zodat de organisatie verder
ontwikkelt tot een professioneel geheel • Je staat in voor het garanderen van een efficiënte en effectieve administratieve werking van
de organisatie en voor het HR-beleid.
Takenpakket: • Je leidt en coördineert het financieel, administratief en personeelsbeleid van de WZG Voorkempen. In samenwerking met het directieteam werk je een financieel beleid uit zonder de efficiëntie, effectiviteit, kostenbeheersing en de zorg voor medewerkers uit het oog te verliezen • Het uitwerken, implementeren, uitvoeren en optimaliseren van een financieel management systeem,
samen met het directieteam, teneinde een effectieve, efficiënte en kostenbewuste werking van de organisatie te verzekeren • Samen
met het directieteam ontwerpen, uitvoeren en systematisch evalueren van de strategische meerjarenplanning en woonzorgbeleid.
Profiel: • Je hebt 4 jaar ervaring als leidinggevende in een relevante beroepsomgeving • Je hebt kennis van bestuurszaken:
decreet lokaal bestuur, BBC-cyclus, etc. • Je hebt een zeer goede kennis wetgeving woonzorg: woonzorgdecreet en financiering
woonzorg • Je hebt grondige kennis van financieel beleid, boekhouding, administratieve processen, etc. • Je hebt goede kennis
van personeelsstatuut, personeelsbeheer en HR-beleid.
Ons aanbod: We bieden je een geïndexeerd loon waarbij je staat in salarisschaal A4a/A4b: bruto maandsalaris ligt tussen de
€4.142,13 en €5.817,85. We bieden ook extralegale voordelen zoals hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques van 7 euro,
ecocheques en een vergoeding voor woon-werkverkeer (fiets & openbaar vervoer).

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

Bij functieinhoudelijke vragen en een rondleding kan je contact opnemen met dhr. Pascal Debbaut, a.i. algemeen directeur,
op het nummer 03 680 05 95. Voor administratieve vragen en functiebeschrijving kan je terecht bij de personeelsdeskundige
mevr. Tatyana Kharina op het nummer 03 288 20 05.

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

Hoe kan je je kandidaat stellen?
De sollicitatieprocedure bestaat uit een cv-screening, schriftelijke proef en interview en een assessment.
Je kan solliciteren tot en met 10 november 2021 via sollicitatie@wzgvoorkempen.be.
Wij verzekeren een vertrouwelijke behandeling van je kandidatuur.

Gezocht
werk:
afbraak,
bezetten,
schilderen,
betegelen,
dakwerken,
tel
0483.72.05.62 (particulier) Z130
Bijles wiskunde 1-4 middelbaar
aan huis door leerkracht wis/
wet tel 0472.36.71.77
Z138
Renoveren
van
verlichting:
opnieuw
bekabelen
van
luchters en staande lampen,
vervangen
stekkers
en
schakelaars,
installatie
snoerdimmer enz … gsm
0475.79.65.12 (particulier) Z147
Opruimen

van

inboedels

van kelder tot zolder, bel
vrijblijvend tel 0488.33.58.73
(particulier)
Z156
Alle
schilderwerken,
elektriciteit,
kleine
klusjes
aan betaalbare prijzen tel
0484.981.159 (particulier) Z177
Schilderwerken
buiten
tel
(particulier)

binnen
en
0486.76.68.47
Z178

zoekt wegens voortdurende expansie :

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

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

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

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

Rommelmarkt 10 okt 1017u,
Oelegemsteenweg
41 Schilde, of op afspraak
tel
0483.36.33.23
F18
Fonoplaten: ik koop lp’s & maxi
singles, disco, soul, rock, jazz,
70-80-90, betaal beste prijs, tel
0475.76.81.88 (particulier) Z197
Ik zoek werk: schoonmaken
en
koken,
bejaardenzorg,
babysitten, ik heb ervaring,
tel 0465.20.29.68 Ela
Z199
Gratis opruimen van inboedels
bel vrijblijvend 0478.53.67.19
(particulier)
Z200
Kapster zoekt
kapsalon of bij u
ervaring, knippen
tel 0483.08.45.14

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

Tuinonderhoud : ik heb ervaring
en kan ook schilderen, tel
0466.36.65.57 (particulier) F17

Alle
renovatiewerken:
bepleisteren, gyproc, tegels,
complete
badkamers,
elektriciteit, tel 0488.202.848
(particulier)
Z205

Gevraagd

CHAUFFEUR

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

Het lokaal bestuur Wijnegem gaat voor een duurzaam en leefbaar Wijnegem en staat voor een sterke dienstverlening, hiervoor zoeken we een vakman mechanica en een groenarbeider:

Vakman mechanica
Functie

Je staat mee in voor het onderhoud en de herstellingen
van de infrastructuur, de gebouwen en het patrimonium
van het lokaal bestuur.

- Je bent houder van een rijbewijs B.
- Je voldoet aan de algemene toelatings- en
aanwervingsvoorwaarden.

Groenarbeider
Functie

Profiel
Je hebt technische kennis over mechanica. Je weet hoe
je machines, werkmaterialen, speeltuigen, sporttoestellen en voertuigen (ook fietsen) onderhoudt en je kan ze
ook herstellen. Je werkt veilig met de diverse machines.
Je bent handig, praktisch aangelegd en hebt technisch
inzicht. Je organiseert je werk efficiënt. Je bent fit, flexibel
en zeker van je kunnen.

Vereisten
- Je beschikt over een getuigschrift van een beroepsopleiding/een getuigschrift van een vakopleiding van
de tweede graad TSO of BSO in de richting mechanica
OF je hebt vier jaar relevante professionele ervaring in
mechanica.

Je bent gemotiveerd om samen met je collega’s in je
ploeg zorg te dragen voor het groen in gemeente
Wijnegem: planten en snoeien van bomen en struiken,
onderhoud van paden in parken, grasperken, onkruidbeheer, straatkanten, …

Profiel
Je hebt een basiskennis van groen (plantenkennis,
snoeien, onkruidbestrijding,…). Ervaring of een opleiding
in groenonderhoud en beschikken over een rijbewijs B
zijn een pluspunt. Je bent technisch aangelegd en vindt
veilig werken belangrijk. Een diploma heb je niet nodig
maar je moet wel voldoen aan de algemene toelatingsen aanwervingsvoorwaarden.

Aanbod voor vakman mechanica en groenarbeider
Voltijdse job - contract voor onbepaalde duur - brutomaandloon volgens schaal D1-D3 - min. 1.929,61 euro
max. 3.003,23 euro (volgens jaren relevante ervaring) – maaltijdcheques – hospitalisatieverzekering
tweede pensioenpijler - fietsvergoeding of abonnement openbaar vervoer - wervingsreserve van 2 jaar.

Word jij onze nieuwe vakman mechanica of groenarbeider?
Solliciteer dan uiterlijk op 25 oktober 2021
Stuur je sollicitatiebrief per post of per e-mail samen met je curriculum vitae, een kopie van je rijbewijs, een uittreksel strafregister en (voor vakman mechanica) een kopie van je getuigschrift/attest of bewijs van je ervaring,
uiterlijk op 25 oktober 2021 (datum poststempel geldt) aan het Lokaal Bestuur Wijnegem, Turnhoutsebaan 422,
2110 Wijnegem of personeelsdienst@wijnegem.be.
Aanwervingsvoorwaarden, functiebeschrijving en salarisgegevens op www.wijnegem.be of personeelsdienst@wijnegem.be
Vakman mechanica en groenarbeider.indd 1

Goedkoop
leegruimen
van
uw
tuin,
planten,
hagen
enz
gratis
offerte
0487.715.534 (particulier) F15
Ervaren

verpleegkundige

26/08/2021 13:44:56

verzorgt je zieke bejaarde,
ook
gezelschap,
weekdag,
weekend,
heeft
vervoer
tel
0473.80.57.60
F16

41 Schilde, of op afspraak
tel
0483.36.33.23
F18

Tuinonderhoud : ik heb ervaring
en kan ook schilderen, tel
0466.36.65.57 (particulier) F17

Alle
renovatiewerken:
bepleisteren, gyproc, tegels,
complete
badkamers,
elektriciteit, tel 0488.202.848
(particulier)
Z205

Rommelmarkt 10 okt 1017u,
Oelegemsteenweg

Ik zoek gratis spullen voor
rommelmarkt, ik kom alles gratis

halen, tel 0485.300.437

Z206

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

Atelier 26 in wijk Donk toont
veelzijdigheid: “Creativiteit zit
in ieder van ons”

Met De Bode naar het circus?

De opendeur van Atelier 26, waarin meerdere creatieve vrouwen
samenwerken en workshops organiseren, lokte heel wat mensen naar
de Kuipersakkerstraat. Er viel dan ook heel wat te beleven, om van te
genieten en om naar te luisteren.
Atelier 26 bevindt zich in een aantrekkelijke ruimte naast de woning van Hedwig
Verheyen in de wijk Donk. De creatieve hotspot werd genoemd naar het huisnummer
van het pand in de Kuipersakkerstraat.
Atelier 26 stelt zich open naar derden en leent zich tot groepen en individuen die
nieuwe kunstzinnige en/of innerlijke paden willen bewandelen. Zo zijn er voor kinderen
als volwassenen intuïtieve tekenavonden op donderdag en workshops dotpainting,
acrylwerk op canvas op aanvraag. Hedwig maakt daarnaast tijd voor individuele
begeleiding: jezelf opnieuw leren ervaren met de speelsheid en spontaniteit van je
innerlijke kind.

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

Waar : Sint-Job-in-’t-Goor
Max Wildiersplein
GPS: Koningin Fabiolalaan
Voorstellingen: Van zaterdag 23 oktober t/m zondag 24 oktober
Zaterdag 23 oktober om 15u en om 18u
Zondag 24 oktober om 11u en om 15u

Hedwig Verheyen vormt al twintig jaar een creatieve tandem met Greet Willems.
Deze grafisch kunstenaar maakt vrolijke tekeningen met de nieuwste grafische
computerprogramma’s. Zo zijn er de ‘Kipkiekes’, gekke vogelkarakters, digitaal op
iPad getekend. Kleurrijke vormen en momentopnames brengen vrolijke acrylwerkjes
op canvasdoekjes van 5 x 5 cm: de Artpralinetjes. Greet illustreert ook kinderboeken.
De twee inspirerende vrouwen kregen tijdens de opendeur van Atelier 26 nog
versterking van Patty Verheyen uit dezelfde creatieve Kuipersakkerstraat. Zij zingt
in verschillende koren en gaat sinds kort professioneel onder de naam “Pattyfleur.
“Breng ik vreugde als ik zing, een lach, een traan, dan weet ik dat het goed is gegaan”,
laat ze haar hart spreken. Pattyfleur zingt zowel op feestjes als recepties waar ze op
een rustige manier sfeer weet te brengen. Ze kan verschillende stijlen aan: jazz, pop
en rock.
Atelier 26, Kuipersakkerstraat 26 in Schoten. Tel 0474 868 447 (Hedwig Verheyen).
Hedwig.verheyen1@telenet.be
0487.715.534 (particulier)

Goedkoop
verwijderen
en
afvoeren
van
coniferen en hagen, gratis offerte
0487.715.534 (particulier)
F9
Zaaien
van
nieuwe
gazons
en
herstellen
van
oude gazons , gratis offerte

F11

Wil je kans maken op een gratis duoticket op zaterdag 23 oktober om
18 u? Mail dan je postadres door op wedstrijd@bodevanschoten.be met
‘circus’ als onderwerp. De winnaars krijgen hun ticket per post toegestuurd,
extra tickets kunnen aangekocht worden aan de kassa.

PARKET RENOVATIE
OPSCHUREN, BEHANDELEN
EN HERSTELLEN

Dringend gezocht voor ouder echtpaar in app. te Schilde, iemand
om te poets- en strijken, om de
twee weken, 4u tel 03.383.36.47
of
0478.58.91.34
F12

GRATIS EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE

PC/Laptop traag of virus? Mailbox problemen? Je netwerk in
huis werkt niet optimaal? Ik kom
ook aan huis voor herstellingen.
0472.344.319 (particulier) F13

0476 37 37 09

JAN VERCAMMEN

GEBIT GEBROKEN?

DOKTERS

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

MEDISCHE HULP

TIJDENS WEEKENDS EN FEESTDAGEN

Tel: 03 653 37 51
BRECHTSEBAAN 274 - 2900 SCHOTEN

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

Tel. 03 680 17 70

Uw lokale AXA-bank
Onafhankelijk financieel
advies & beleggingen

ELK WEEKEND

van vrijdagavond 19.00u tot maandagochtend
08.00u

OP OFFICIËLE FEESTDAGEN

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

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

www.dellafaille.be

Onafhankelijke
verzekeringsmakelaar

Aangepaste behandeling voor
diabetes- en reumapatiënten

Creëer uw
eigen geluk,
maar laat
ons helpen!

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

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

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

Tip Top Voeten

Pedicure - Manicure
Wachtdienst
dierenartsen

Komt aan huis

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

Thuisverpleging
Wit-Gele Kruis

Afdeling Zoersel-Schilde
Turnhoutsebaan 329 / 2970 Schilde

03- 383 23 85

Netwerk Palliatieve Zorg
Noorderkempen v.z.w.:

advies en hulp rond palliatieve zorg
coördinatie thuiszorg
secretariaat: CODA HOSPICE

Tele-onthaal
Antwerpen Tel. 106

telef. permanentie 03 633 20 11

TANDARTS
Wachtdienst
Antwerpen Centraal
oproepnummer

Tel.: 0903/399 69
weekend feestdagen
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31/12/2023 UNIQUEMENT EN BELGIQUE.
VALABLE JUSQU'AU 31/12/2018.
CONDITIONS SUR LE SITE. REPRODUCTION INTERDITE.

Halverwege september is in Zoersel de zeventigjarige Çois Keysers overleden,
bij velen in de gemeenten bekend van zijn talrijke vrijwilligerswerk. Dat
heeft de gemeente bekend gemaakt. Çois begon zijn vrijwilligerswerk bij
de Civiele Bescherming, waarvan de Zoerselse ploeg ook hulp bood in de
gemeente, onder andere bij de
braderij. Nadien was hij één van
de oprichters van Hulpdienst
Zoersel, een ploeg van gedreven
mensen dat de gemeente en
politie bijsprong als bijvoorbeeld
parkwachter bij manifestaties of
seingever bij wielerwedstrijden.
De laatste jaren was hij
ook gemachtigd opzichter.
Verkeersveiligheid van kinderen
lag Çois nauw aan het hart, nadat
zijn zestienjarige dochter meer
dan 30 jaar geleden is verongelukt
bij een verkeersongeval.

info@tiptopvoeten.be

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

Afscheid van vrijwilliger

voor Antwerpen en omgeving
gedurende weekend & feestdagen

0478/911.343

