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Koen Wauters zingt Eenhoorn-liedje
voor Loes: “Geen seconde getwijfeld
aan medewerking”
Hoog bezoek onlangs in de piepkleine Sputnik Studio van Joes Brands in Schoten. Koen
Wauters kwam er De Eenhoorn inzingen. De BV had voor de gelegenheid een straf koor
aan zijn zijde. De klasgenootjes van het verongelukte meisje die Loes nu al meer dan
een half schooljaar moeten missen in de Burgemeester Marnixschool namen met hart
en ziel het refrein voor hun rekening.
André De Laat, papa van Loes, staat dichtbij de verwezenlijking van zijn wensdroom om
een hele cd op te nemen ter ere van zijn dochtertje. Een troostplaat. Een manier om als
muzikant het drama te verwerken, maar ook de mensen te danken die meeleven met hem,
zijn echtgenote Nathalie en hun andere kinderen Ella (8) en Lenn (4).

Simikos wint Derby

Donderdag was een bijzondere dag want dat werden de laatste opnames gemaakt voor
wat nu al het bekendste nummer van de plaat is: De Eenhoorn. “Ruth Beeckmans, een
fantastische collega die net als Loes ook van Schoten afkomstig is, vroeg me tijdens de
opnames van het VTM-programma Snackmasters of ik niet wilde meezingen op dat liedje”,
vertelt Koen terwijl hij tijdens een pauze net als zijn jonge koorleden van een lekijsje geniet.
“Ik wist meteen waarover ze het had. Ook ik had het tragisch verhaal over het
verkeersongeval gelezen in de krant en was ontroerd geraakt door de mooie symboliek
van de eenhoorn. Ook mijn kinderen hadden een favoriete knuffel toen ze klein waren. Ik
heb dan ook geen seconde getwijfeld om deze namiddag mee te komen opnemen.”

Dag v/d Jeugdbeweging in de regio

Dubbel feest bij K. Wijnegem VC

Tom Van De Weghe op bezoek in Schilde

Er waren niet veel kinderen van groep 5, de klas van de BMS waarin normaal ook Loes
dit schooljaar gezeten zou hebben, die Koen Wauters kenden. “Zijn gezicht komt me wel
bekend voor van televisie, maar ik weet goed niet waarvan”, zegt een meisje eerlijk. Rik
(7) kon ook geen hit van Clouseau opnoemen, maar had van zijn ouders wel een oude lp
meegekregen van Koens band om te laten signeren. De allereerste nog wel: Hoezo uit 1990.
De kinderen werden in groepjes van zes de studio binnengelaten om met hun ontroerende
stemmetjes het refrein in te zingen over dat paard met een hoorn op z’n hoofd, het beeld
voor Loesjes vlam die nooit meer zal doven. “Mooie tekst van Jean Bosco Safari, die zelf
een straffe warme artiest is trouwens”, spreekt Wauters zijn waardering uit voor het liedje
waarop ook zijn stem te horen is, naast die van de schrijver zelf, Ruth Beeckmans en Marijn
Devalck, die vrijdag in de studio verwacht wordt.
Nathalie, mama van Loesje, speelde vroeger aardig contrabas. “Maar lang niet goed
genoeg om mee te spelen op deze plaat”, zegt ze. “Ik help mee waar ik kan. André speelt
zelf zijn geliefde saxofoon, maar zal ook enkele nummers inzingen, alleen zelfs. Dat worden
volgens mij de moeilijkste momenten voor hem.
De presentatie van ‘Voor Loes’, de cd die overigens gratis gereserveerd kan worden via
de website, is voorzien op 18 december in De Kaekelaar. Daarbij zal een selectie van de
meewerkende artiesten alle nummers live brengen tijdens twee live concerten. De hele
operatie wordt gefinancierd dankzij de crowdfunding die André kort na de dood van Loesje
lanceerde en waarmee hij 13.500 euro ophaalde.
“We zijn van plan om met het overblijvend budget een lokaal goed doel te steunen. Ook dat
maken we op 18 december bekend. De concerten zullen ook te bekijken zijn via livestream”,
aldus André de Laat.
www.voorloes.be.

SCHILDE

Discussie rijrichting Cirkellaan
beslecht in voordeel N-VA:
links oprijden verleden tijd

€ 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 slpks (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)

Het wellicht enig linksdraaiend verkeersknooppunt op het Europese
vasteland verdwijnt. De gemeenteraad van Schilde heeft beslist
om de rijrichting op de volledig ronde Cirkellaan om te keren naar
rechts, zoals op een ‘normaal’ rondpunt. Coalitiepartner Open Vld, tot
vandaag voorstander van de ‘Engelse’ stijl, likt haar wonden.

EPC: 208 kWh/m² UC: 1370878
Vg, Wp, Gmo, Gvkr, Gvv

‘S-GRAVENWEZEL

€ 400.000

Nieuwbouw app. in centrum ‘s-Gravenwezel. 2e verd.:
hall, toilet, woonk. op parket, open kkn, berging/
wasplaats, 2 slpks met badk., terras ZO oriëntatie. 3e
verd.: polyvalente ruimte, badk. met douche, lavabo
en toilet, 2 ruime slpks. Lift, gemeesch. fietsen- en
vuilnisberging, ondergr. autostaanpl. € 22.500. Verkoop
onder registratie en BTW-stelsel.
EPC: 65 kWh/m² UC: 11039-G-2014_14178
Wg, Vg, Gvv, Gvkr, Gmo

‘S-GRAVENWEZEL

€ 2.450

Penthouse met hoge plafonds en riante terrassen,
voorzien van een hoogwaardige afwerking! Indeling:
inkomhal met lift, gastentoilet, lichtrijke leefruimte, 3
terrassen, hyper geïnst. leefkkn, berging, bureelhoek,
nachthal, hoofdslk met dressingruimte en aanp. badk.
2de slpk met douchek. Autobox, autostaanplaats en
kelder. Onmiddellijk beschikbaar
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De gemeenteraad was amper gedaan of N-VA liet triomfantelijk weten dat de het
dossier Cirkellaan beslecht was ‘in het voordeel van de zwakke weggebruiker’ –
lees haar eigen voordeel. Met een overweldigende meerderheid trouwens. De hele
oppositie stemde mee in de door schepen van Openbare Werken Peter Mendonck
(N-VA) al lang aangegeven richting. Open Vld laat weten te berusten in de
beslissing waardoor de dagen van de Engelse roundabout in Schilde geteld lijken.

EPB in aanvraag
Wg, Gmo, Gvv, Gvkr, Vg

ANTWERPEN

€ 900.000

19de eeuws herenhuis in hartje Antwerpen op toplocatie
met authentieke elementen. Glv: private inkomhal,
winkelruimte met ruime vitrine. Ruim atelier, apart bureel
en groene stadstuin. Tussenverd: ingerichte keuken,
douchekamer. 1Vd: ruime lichte woonkamer. 2Vd: 3
slaapkamers en douchekamer. 3Vd: vaste trap met
afgewerkte zolderverdieping.
EPC: 255 kWh/m² UC: 20200213
Wg, Vg, Gmo, Gvv, Gvkr

ZOERSEL

€ 260.000

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

De Cirkellaan is een bijzonder geval. Op de effectief cirkelvormige laan komen
liefst acht straten uit, maar toch moest je er tot de weg dit voorjaar werd
opgebroken niet rechts, maar links oprijden. Een unicum op het Europese
vasteland. Het verkeersknooppunt mag dan wel op een rotonde lijken, maar is er
officieel nooit één geweest.

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

BRASSCHAAT

€ 315.000

Het door N-VA gedomineerde schepencollege en de gemeenteraad beslisten eind
2018 al - in de vorige bestuursperiode zonder Open Vld - om komaf te maken met
de curiositeit. De aanleg van riolering bood hiertoe de gelegenheid. “Het beter
beveiligen van fietsers heeft altijd vooropgestaan”, benadrukt schepen van
Openbare Werken Peter Mendonck (N-VA). “Zo verandert niet enkel de rijrichting in
de Cirkellaan maar leggen we ook een breed vrijliggend dubbelrichtingsfietspad
aan. De combinatie van beide ingrepen zal zorgen voor meer verkeersveiligheid
bij de zwakke weggebruikers.”

Luxe assistentiewoning in domein “Prins Kavelhof”
op 1e verd (investering). Indeling: ruime inkomhal,
woonruimte met open keuken, berging - voorraadk,
schuifdeur naar terras, hoofdslpk, 2e slpk en badk.
Slpks uitgerust met autom. zonwering en elektrische
verduistering. Noodoproepysteem / rolstoeltoegankelijk
/ CV op gas / Fietsenstalling
Epc: 67,76 kWh/m² UC: 11008
Gvgv, Gmo, Gvv, Gvkr, Vg

‘S-GRAVENWEZEL

€ 1.600

Rustig, doch centraal gelegen gelijkvloerswoning.
Indeling : leefruimte met open haard, keuken, veranda,
3 slaapkamers, 2 badkamers en tuin. De woning is
volledig onderkelderd/ gasketel vernieuwd / parkeerplaats
aanwezig. Beschikbaar 1/12/2021

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

LEO VERVOORT

EPC: 296 kWh/m² UC: 20210627
Vg, Wg, 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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Cultuurprijs voor oprichter
verschillende evenementen, van
kerstmarkt tot wandeltochten
Jef (Jozef) Joosten (72) heeft de Zoerselse Cultuurprijs 2020 ontvangen voor zijn
indrukwekkende palmares. Hij stond immers mee aan de wieg van de wandelsport in
Vlaanderen, Eurozoersel, de Zoerselse kerstmarkt en Parkmuzaïek. Daarnaast was Jef ook
nog eens hoofdverpleger in het Bethaniënhuis, waar hij als lid van het feestcomité jarenlang
evenementen organiseerde. “Vanuit dat feestcomité ontstond destijds het idee om één keer
per maand wandelingen te organiseren voor personeelsleden”, vertelt Jef. “We richtten
een eigen wandelclub uit: ‘Club 76’. Daarmee wonnen we al snel de prijs voor ‘grootste
club’ van Zoersel. Later veranderden we de naam naar vzw Natuurvrienden, waarmee we
sinds 1983 meer dan 300 wandeltochten organiseerden.” Zijn werk als voorzitter van de
Natuurvrienden leidde rechtstreeks tot het voorzitterschap van Wandelsport Vlaanderen.

gejumeleerde gemeenten naar Zoersel komen om de vriendschappelijke band tussen
de gemeenten te onderhouden. En af en toe bracht Jef ook een bezoekje in de andere
richting, zoals een
uitstap naar een
kerstmarkt in de Duitse
jumelagegemeente
Laubach. “Zo kwam
ook het idee om ook in
Zoersel een kerstmarkt
te
organiseren”,
zegt Jef. “De grote
meerwaarde van de
Zoerselse kerstmarkt
is de extra sociale
dimensie. Want elk jaar staat elke standhouder een deel van zijn/haar winst af voor een
sociaal initiatief.” Daarnaast heeft Jef ook jarenlang Parkmuzaïek georganiseerd.

www.dirkvanlaerbvba.be
info@dirkvanlaerbvba.be

Jef stond ook mee aan de wieg voor Eurozoersel, waarbij verschillende delegaties uit de

De jaarlijkse prijs werd op 23 oktober uitgereikt door de cultuurraad en het gemeentebestuur.
Illustrator Sebastiaan Van Doninck werd tweede laureaat.

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

Gsm 0475 32 44 00
aankoopvanvoertuigen@skynet.be

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

www.dirkvanlaerbvba.be
info@dirkvanlaerbvba.be

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

Wij helpen u graag met
het opkopen en opruimen
van
inboedels
bij
een
overlijden of een verhuis, bel
0495.233.678 (particulier) Z154
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
Restauratie
reinigen
van
schilderijen op doek of paneel,
vergulden
en
herstellen
van de omlijsting en andere
kunstwerken, tel 03.658.71.20 of
0474.59.02.62 (particulier) Z184

Ter gelegenheid van onze opening
krijgt u in november, op vertoon van
deze advertentie
EEN GLAS CAVA GRATIS

Te koop: opbrengstapp. Te
Schoten, prijs 245.000 euro
tel
0476.86.33.98
Z210

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.

Food & drinks • ruime parking
gezelligheid • borrelhapjes
sharing-gerechtjes • voorgerechten
zeevruchten, vis, vlees
lekkere zoetigheden • kinderhoekje
speeltuintje • mooi terras
groene oase
Merksemsebaan 278
03 284 38 59

Sint-Job – Verslagenheid, maar
ook medeleven is groot na tragisch
ongeval bij kinderopvang
Het was een donkere dag op 21 oktober. Bij een tragisch ongeval aan Kinderopvang Klim-Op
liet een meisje van 1 jaar en 3 maanden het leven. Sint-Job leeft mee met zowel de ouders,
de kinderopvang als de bestuurder. Steunbetuigingen zijn er van alle kanten.
“Dit is erg verschietachtig. Ik heb zelf een zoon en een kleinzoon van elf jaar voor wie ik nog
steeds erg bezorgd ben. Dit komt hard binnen. Zeker als het over je deur gebeurt”, reageert
buurtbewoonster Linda. “Het medeleven is groot voor beide partijen, zowel voor de ouders
van het kind als voor de bestuurder. In een fractie van een seconde zijn zovele levens
verwoest. We wensen de nabestaanden alvast heel veel sterkte.” Bij de kinderopvang is
niemand in staat om te reageren op de gebeurtenissen. Buiten aan de poort van de oprit
branden wel kaarsjes en liggen er bloemen en beertjes ter nagedachtenis. Op initiatief
van de Brechtse Mandy D’Huyvetter, zelf mama van een baby, zetten honderden inwoners
een kaarsje voor het raam en op de stoep. Zij deed hiervoor een oproep op Facebook. Die
werd overigens gevolgd tot ver buiten Sint-Job, in Schoten , Merksem en zelfs Sint-Niklaas.

•

2110 Wijnegem

Di - Wo - Do
12.00 - 14.30
18.00 - 21.30
Vr - Za - Zo
12.00 - 21.30
doorlopend
tervennen

•
www.ter-vennen.be
contact@ter-vennen.be

“Bedankt aan al diegene die een kaarsje brandden voor ons dochtertje”, reageerde de
mama van het 1-jarige meisje die het leven liet bij het ongeval, op Facebook.
Ook de Schotense zangeres Monique Van Noten speelde een mooi pianostuk als
steunbetuiging. Ook in de vrije basisschool Maria Middelares in Sint-Job waar de kinderen
van beide getroffen families schoollopen, wordt steun geboden.“Wij gaan deze kinderen
zeer goed opvangen. We bieden hen een veilige schoolse omgeving waar er ook mogelijkheid
is om over dit drama te spreken. Ook de ouders van beide gezinnen willen we ondersteunen
waar nodig”, benadrukt directeur Filip Van Herck.

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

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

Na 37 (!) jaar breekt nieuw hoofdstuk
aan voor De Linde
Zonder dat Philippe De Craene en Ilse De Cleene het die dag zelf beseften, was
30 augustus jongstleden de allerlaatste openingsdag van De Linde in . Het
horecamonument in Koningshof, waarvoor het echtpaar liefst 37 jaar zorg heeft
gedragen, komt in handen van ondernemer Mark Heyse. Die baat met onder meer
Loteling en Ago’s al meer restaurants uit in de regio en wil niet alleen de naam,
maar ook het concept van De Linde veranderen.
De toekomst van gebouw De Linde, is niet helemaal duidelijk. Het blijft zeker een
restaurant. Maar de nieuwe eigenaar zou alleszins de naam willen veranderen
en voor de uitbating ook een andere concept in gedachten hebben dat
complementair is met zijn andere succesvolle horecazaken in de Voorkempen.
Wordt vervolgd binnen enkele maanden.

COVID-SAFE TICKET VEREIST.
VERKOOP KAARTEN: Maria Gysen, GSM 0485 76 33 75

Kort nieuws uit Schilde

Boekenbeurs
1 - 11 november
extra veel boeken!

KUNST IN HET MUSEUM (EN DAARBUITEN)

Lokale kunstenaars stellen nog de hele maand oktober in Schilde hun creaties
tentoon naar aanleiding van de Culturele Maand, dat artistiek en cultureel
talent in de kijker wil zetten. Dat doen ze via kunstwerken in de etalages van
verschillende middenstandszaken in Schilde en ’s-Gravenwezel, maar ook via een

groepstentoonstelling in het Museum Albert Van Dyck. Dat museum heeft sinds half
september overigens een nieuw logo op de ramen kleven, bestaande uit vier vakken
met daarin de gestileerde versie van de eerste letters van de museumnaam.

ZIT DE TOEKOMST VOL ARTIFICIËLE INTELLIGENTIE?

Artificiële intelligentie (AI) leeft, toch bij de bevolking van Schilde, want er daagde wel
wat volk op voor een lezing rond dat onderwerp, op woensdag 6 oktober in Werf 44.
VRT-journalist Tom Van de Weghe kwam op vraag van de plaatselijke Neos-afdeling
meer vertellen over AI. Van de Weghe verrichte een jaar lang onderzoek naar het
onderwerp artificiële intelligentie en journalistiek aan de Stanford University in de

De Kringwinkel Wijnegem
Merksemsebaan 130
2110 Wijnegem
De Kringwinkel Brasschaat
Bredabaan 651
2930 Brasschaat

Verenigde Staten. Hij was dus de geknipte man om het publiek in te lichten over de
groeiende rol van artificiële intelligentie in ons leven.

BLIK OP HET BOEKENPAKKET

Het bestuur van Davidsfonds Schilde gaf op zondag 10 oktober meer uitleg over het
jaarprogramma aan geïnteresseerden. Mensen konden er ook kiezen en neuzen in het

De Kringwinkel Kapellen
Kapelsestraat 237
2950 Kapellen
De Kringwinkel Merksem
Bredabaan 397
2170 Merksem
De Kringwinkel Schoten
Venstraat 151 a
2900 Schoten
dekringwinkelantwerpen.be
@dekringwinkel.antwerpen
03 217 25 10

Davidsfonds boekenpakket van 2022, een bestelling plaatsen en hun lidmaatschap
(her)bevestigen. De plaatselijke afdeling is dit jaar 102 jaar oud, Schilde was kort na
de Eerste Wereldoorlog de eerste gemeente in de Voorkempen waar het Davidsfonds
neerstreek.

Goedkoop
leegruimen
van
uw
tuin,
planten,
hagen
enz
gratis
offerte
tel
0487.715.534 (particulier) H22
Goedkoop
afbreken
van
uw
tuinhuis,
garage
en
afvoeren, gratis offerte tel
0487.715.534 (particulier) H23
Goedkoop afbreken van uw
afsluiting,
betonplaten
en
afvoeren, gratis offerte tel
0487.715.534 (particulier) H24
Containers
voor
groenafval
12m3
of
20m3,
tel
0487.715.534 (particulier) H25

(SCHUIN TEGENOVER DE GAMMA)

OOK OPEN OP ZONDAG • PARKING 80m (POLITIEBUREAU)

ACTIES
WOENSDAG

Kippenbil of drumstick 3 + 1 GRATIS

DONDERDAG

Rommelmarkt: ik zoek gratis
spullen
voor
rommelmarkt,
ik kom alles gratis ophalen
tel
0485.300.437
Z505

GRATIS aardappelgerecht (250g per halve kip)

ALBOS

Kipsla of kip curry 150g + 50g GRATIS

Tuinverzorging
Snoeien en vellen van
bomen. Verhuur
hakselaar. Tuinonderhoud

Tel. 0496/75 74 81

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

Carolien Snoeys,
8C8 VASTGOED BVBA

Vol-au-vent 750g + 250g GRATIS

VRIJDAG

ZATERDAG

Welkom bij Mick 'n Chick !!
Een traiteurswinkel met kip aan't spit,
dagvers bereide gerechten, soepen,
salades en zoveel meer.
Kom ons aanbod ontdekken in de
winkel of neem gerust een kijkje op de
webshop:
www.micknchick.be
(Telefonisch bestellen is uiteraard ook mogelijk)

Mick & Charlotte

Fietspaden ter hoogte van
Loteling vernieuwd
Sinds kort voert een aannemer in opdracht van het Agentschap Wegen
en Verkeer (AWV) werken uit op de Turnhoutsebaan (N112) op de grens
van Schilde en Wijnegem. Ter hoogte van restaurant Loteling wordt het
fietspad vernieuwd. De werken zullen tot eind november duren.
“Ik zet deze legislatuur sterk in op veilige en comfortabele fietspaden”, aldus
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld). “Als
we willen dat mensen vaker voor de fiets kiezen, zijn investeringen in fietscomfort
noodzakelijk. Voor het vernieuwen van het stuk fietspad op de Turnhoutsebaan
voorzie ik 75.000 euro.”
Op de Turnhoutsebaan komende van het kruispunt met de Houtlaan is het fietspad
richting Wijnegem plaatselijk aan vernieuwing toe. Ter hoogte van restaurant de
Loteling bestaat het fietspad nog uit verouderde betonplaten. De aannemer gaat
over een afstand van zo’n 400 meter de betonplaten opbreken en vervangen

OPENINGSUREN
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:
Zondag:

Gesloten
Gesloten
10:00 - 18:30
10:00 - 18:30
10:00 - 18:30
10:00 - 17:00
14:00 - 18:30

Binnenkort feestfolder
beschikbaar!

door een comfortabel fietspad in asfalt. Aan de overzijde van de Turnhoutsebaan
en verder door richting Wijnegem werden de fietspaden eerder al aangelegd in
asfalt. De vernieuwing van deze strook fietspad zal het fietscomfort verbeteren.

Tuimeltjesloop als alternatief voor
afgelaste scholencross

TE HUUR APPARTEMENT

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

0493 42 80 79
GEVRAAGD
WIJNEN - CHAMPAGNE
en PORTOS
Aankoop volledige wijnkelders
en kelderresten

Tel. 03 295 60 60 (tijdens kantooruren)

nieuwbouw - renovatie - herstelling
Plaatsen van rookmelders
Domotica !

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

Geen scholencross dit jaar in Schoten. De gemeente vreesde alsnog een
mogelijke opstoot van corona. In De Tuimelaar boksten ze in geen tijd een
leuk alternatief in elkaar: de Tuimeltjesloop.
Directeur Elke Van der Auwera en turnjuf Lief Vorselmans riepen de
Tuimeltjesloop van de Freinetschool vorig jaar al in het leven. De scholencross
kon toen eveneens niet doorgaan. “We hielden het bij enkele rondjes rennen
rond onze mooi in het groen gelegen schooltje”, aldus leerkracht Mieke
Martens.
Hoewel er voor de editie van 2021
maar enkele dagen voorbereiding
mogelijk waren, trokken de sportieve
kinderen van De Tuimelaar dit keer
naar de sportvelden van De Zeurt
voor een zinderend evenement.
“De kinderen liepen aangepaste
afstanden volgens leeftijd en hebben
allemaal flink hun best gedaan”,
vertelt Martens. “Leuk was dat er dit
keer supporters toegelaten waren
om hen aan te moedigen. Naast de
kinderen zetten ook de ouders hun
sportiefste beentje voorzetten. Onze
hele schoolgemeenschap genoot
van een fijne middag.”

BLUES
SCHOTEN
IN

2021

20 NOVEMBER

(B)

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

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

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

Tel. 0495 52 95 27

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

2900 SCHOTEN 03 658 45 61

VILLERSLEI 39

w w w. j d m . b e

www.argenta.be

www.kolum.be

gebr.vdBERGHE

SCHOTEN VILLERSLEI 84

CARROSSERIE
LAKKERIJ
INTERIEURLAKWERK

www.bodevanschoten.be

CAFÉ DE LINDEKENS
ANDY EN INGE

WWW.GEBR-VDB.BE

METROPOOLSTRAAT 30 - SCHOTEN

S C H OT E N

St.-Cordulastraat 19/1

Brecht – Elk halfuur een trein
van en naar station Noorderkempen
is nog niet voor morgen
Reizigers van en naar station Noorderkempen zullen dit jaar nog niet om het halfuur
een trein kunnen nemen. NMBS houdt nog steeds vast aan dit plan, maar kan er nog
geen precieze timing op kleven.
Elk jaar in december rolt de vervoermaatschappij een nieuwe dienstregeling uit.
Volgens het nieuwe nationale vervoerplan 2020-2023 zou het treinaanbod uitbreiden
met 4,7%. Dat komt neer op duizend extra treinen per week en 3,77 miljoen aan
bijkomende treinkilometers per jaar. In dat plan was voor de periode 2021-2023 ook
een versterking van het treinaanbod tijdens de week in Noorderkempen opgenomen.
De IC-treinen tussen Antwerpen-Centraal en het station Noorderkempen zouden dan
om het halfuur rijden. Grote hoop was gevestigd op de nieuwe dienstregeling van
december 2021. Maar dat blijk niet haalbaar.
“NMBS wil zeker wel naar een halfuurfrequentie tussen Antwerpen en Noorderkempen
zoals gesteld in het nieuwe vervoersplan 2020-2023. Dat nieuwe vervoersplan

SCHOTEN

Joosen & C°nv BRANDSTOFFEN

SLUIZENSTRAAT 19-21 SCHOTEN

T 03 658 46 21
www.joosenbrandstoffen.be

wordt echter geleidelijk doorgevoerd,
in functie van de benodigde
infrastructuur, materieel en personeel”,
licht woordvoerder Bart Crols toe.
“We hebben bij de aankondiging van
het nieuwe vervoerplan de projecten
voor december 2020 gedefinieerd en
daarnaast de projecten opgelijst die in de
periode 2021-2023 worden doorgevoerd,
zonder daarbij een concrete timing uit te
zetten. De uitbreiding van de frequentie
zal dus wel degelijk in die periode
gebeuren, maar inderdaad nog niet in
december 2021”.

Voor de goede orde, de piekuurtreinen
tussen de stations Noorderkempen
en Antwerpen-Centraal blijven wel degelijk om het halfuur rijden. “Opzet is om deze
frequentie de hele dag door aan te bieden”, stelt Crols. “Oude treinen moeten door
nieuwe worden vervangen. We moeten ook voldoende locomotieven en personeel
hebben om die te trekken. Het gaat hier overigens enkel om binnenlands verkeer, dit
zijn geen internationale verbindingen. Voor 2023 komt dit zeker in orde.”

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

Gratis prijsofferte
Tel. 0475 38 55 69

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

Voor het behalen van
rijbewijs B

Tel. 0475 64 14 13

RIJSCHOLING.BE
Veilig leren autorijden

Kunstkamer toont
rijke corona-oogst in Kasteel
Eindelijk mochten de leden van de Schotense Kunstkamer onlangs nog eens
tentoonstellen. Er was dan ook heel wat moois om mee uit te pakken. Onder
meer schepen van Cultuur Charlotte Klima (N-VA), die de expo officieel opende
en de aanwezigen toesprak, was onder de indruk van de kwaliteit en de
veelzijdigheid van de getoonde kunst van eigen bodem.
“We konden rekenen op een zeer grote opkomst, zowel bij de opening als tijdens de
twee opeenvolgende weekends”, vertelt woordvoerster Kristel Van Rumste. “Het was
schitterend weer en er kwamen gelukkig ook heel veel geïnteresseerden kijken naar
de diverse tentoongestelde werken in het prachtige Kasteel van Schoten.”
“We zien de leden van onze pluralistische kring evolueren naar een grote
verscheidenheid aan gebruikte materialen, vormen, vaardigheden en boodschappen
waarover we mekaar graag met tips en tricks voeden. De vereniging geeft de
beeldende kunstenaars de mogelijkheid hun werken aan het publiek voor te stellen
in een jaarlijkse tentoonstelling in onze gemeente. Bij die gelegenheid worden ook
gastkunstenaars uitgenodigd. Onze gastkunstenaars tijdens deze editie waren Mieke
De Roeck, Maria Oujja en Myriam Van den Branden.
De Kunstkamer, nog steeds geleid door Theo Franssen, valt niet stil. Regelmatig worden
door de vereniging museabezoeken, studiereizen en voordrachten georganiseerd.
Volgend jaar staat er alvast een groepsreis naar op het programma.
Info Kunstkamer Schoten, kristelvanrumste@skynet.be, 0476 875 850,
www.kunstkamer.exto.be

Te huur: garage Deuzeldlaan
te Schoten aan 70 euro per
maand, vrij vanaf december of
januari gsm 0486.83.18.23 H9
Wij zijn op zoek naar iemand die
ons 2 dagen per week (dinsdag
en vrijdag) kan helpen met ons
zoontje (2,5j) van school te
halen en ons dochtertje (4m)
van de crèche. Daarna samen
naar huis te gaan, spelen, in bad
en eten, en evt nog wat kleine
huishoudelijke taken te verrichten.
Hopelijk kan jij ons hiermee
helpen! 0478.614.716
H10

Fonoplaten: ik koop lp’s & maxi
singles, disco, soul, rock, jazz,
70-80-90, betaal beste prijs, tel
0475.76.81.88 (particulier) Z202
Ik zoek oude beelden in ivoor,
ook oude zakuurwerken, oude
Liebigprenten, schouwgarnituur,
tel
03.313.84.58
Te
huur:
Nieuwpoortbad,
studio alle comf., gr zonnige
terrassen, garage, 45 euro/
dag, all-in, tel 0498.800.348
Te
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

Ontstoppingsdienst
E.C.
Alle ontstoppingen
camera inspectie
24/7 bereikbaar
0468 21 28 68
omdat de leerlingen het ook gebruiken
om te kalmeren tijdens een time-out.
“Het materiaal wordt veel intensiever
gebruikt dan elders en is dus sneller
versleten. Zo hebben we valmatten,
tennis- en badmintonrackets nodig
naast mountainbikes en een klimmuur.”

Sint-Job – Halloween oldtimerrit
BuSo Kristus Koning levert nieuw
sportmateriaal en klimmuur op
BuSo Kristus Koning mag zich verheugen op een klimmuur, mountainbikes en
sportmateriaal. Met 135 oldtimers aan de start van de Halloween oltdimerrit is de
nodige 8.000 euro binnen. G-Sport Vlaanderen past 12.000 euro bij.
Trekkers van de oldtimerrit Johan Veraert en Stef Vermeulen kunnen opgelucht
ademhalen. Ondanks de regen, gaven de deelnemers geen forfait voor de oldtimerrit.
Liefst 135 oldtimers waagden zich door de regen, die geen spelbreker was om van
de Halloween oldtimerrit van BuSo tot een succes te maken. Dit project werd door
G-Sport Vlaanderen geselecteerd voor crowdfunding. “Opzet is om mensen met een
beperking aan het sporten te krijgen”, weten de organisatoren. De crowdfunding
loopt van 1 september tot en met 31 december. “Om aan de beoogde 20.000 euro te
geraken, moesten we zelf 8.000 euro bijeenkrijgen”, leggen de leerkrachten uit. Zij
zijn actief in de auti-werking De Schakel/ Het Kompas.
Deze afdeling van BuSo Kristus Koning heeft immers nieuw sportmateriaal nodig

“Door middel van een schiftingsvraag
moesten we dan de volgorde van de
top drie bepalen”, lacht Johan. Na de rit
zijn de deelnemers ook nog gezellig blijven plakken. Er stond dan ook een frietkraam,
een kraam van Trappisten Westmalle met frisfranken van Drankcentrale Claessens,
De ijshoeve uit Bevel en barista Caffrèdi uit Schilde. “We werken bewust met lokale
bedrijven samen met wie we al een goede band hebben via onder andere het
werkplekleren. We genieten veel steun en proberen op deze manier toch iets terug te
doen”, benadrukt Johan Veraert.

Brechtse jeugd viert Dag én Nacht
van de Jeugdbeweging
Heel wat Brechtse jongeren zijn de Dag van de Jeugdbeweging gestart met een ontbijt
bij hun jeugdbeweging. ‘s A ging het feest gewoon verder in Jeugdhuizen Den Dijk en
Bastion met de Nacht van de Jeugdbeweging.
Chiro Brecht zette de deuren open voor alle Brechtse jeugdbewegingen, goed voor 130
ontbijten. Ei met spek, zelfgebakken en cake en warme chocolademelk stond er op het
menu. KLJ Brecht serveerde pannenkoeken met chocolademelk voor een veertigtal
leden en bracht de lagere schoolkinderen na het ontbijt zelfs naar school. Ook het
Jeugd Rode Kruis deed mee en organiseerde een groepsontbijt. KLJ Sint-Lenaarts
heeft haar leden opgeroepen om deze voormiddag leuke foto’s te posten in uniform
op verschillende locatie. Met deze foto’s wordt het logo gevormd. ‘s Avonds om 20u
werd in Jeugdhuis Den Dijk de Dag van de Jeugdbeweging afgesloten met een feestje.
Wie in uniform kwam, kreeg twee gratis
pintjes. Dat gold ook voor Jeugdhuis
Bastion, geopend door oud-Chiroleiding
die om 23u een gratis vat tapte. “Het
was erg geslaagd”, reageert voorzitter
Seppe Ooms van Den Dijk tevreden. “We
konden rekenen op een mooi opkomst en
hebben een leuk feestje gebouwd.”
“Vroeger sloten we aan bij de organisatie
in Hoogstraten, maar voor heel wat
Brechtse jongeren was dit praktisch
niet haalbaar. Daarom hadden we
dit voor corona al losgelaten”, weet
jeugdschepen Frans Van Looveren
(CD&V). “De jeugdbewegingen hebben nu

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

REPARATIE KLOKKEN
kan ook bij u thuis

0497 62 15 62

MAGINEL

Algemene elektriciteitswerken

0476 58 41 14

WIJ KOMEN OOK VOOR KLEINE WERKEN!
zelf initiatieven genomen. We bekijken nu welke rol of steun de gemeente hier kan
spelen in de toekomst.”

Wie nam het kruis
van Maarten weg
op Schotenstwg ?
Veertien jaar geleden, op 15 juni 2006, liet
Maarten Vrints op 23-jarige leeftijd het
leven bij een smartelijk verkeersongeval
op de Schotensteenweg. Sindsdien staat
er een kruis met hart en bloemen op
de plaats. Sinds kort is het verdwenen.
Zijn vader Joost is hiernaar dringend op
zoek.

van prof. op rust 2.800
euro tel 0495.24.60.87
H27
Kapster
komt
aan
huis,
knippen 20 euro,
kleuren
vanaf 20 euro tel 0483.08.45.14
Roos
(particulier)
H26
Te koop: Duitse vleugelpiano

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.

Te
koop:
03.383.17.31

paspop,

tel
H28

Te koop: verzameling
bidprentjes
1890-1935,
euro tel 0497.51.89.49

270
80
H29

“Het kruis is een belangrijke
herinneringsplek voor ons. Maarten is net geen 24 jaar geworden en was de middelste
van mijn drie fantastische zonen Pieter en Wouter. Het kruis staat er al sinds Maarten
begraven is”, reageert zijn vader vol ongeloof. “Het heeft er veertien jaar gestaan. Het
kruis werd al eens door iemand volledig omgedraaid en enige tijd daarna verdween
het plots. Navraag door de Ouders van Verongelukte Kinderen bij zowel gemeente
als provincie leert dat zij het niet hebben weggenomen. Zelf bij de heraanleg van
de Schotensteenweg in 2017, werd het kruis door de aannemer erg respectvol even
weggenomen en na de heraanleg op dezelfde plaats teruggezet.”
“Is er iemand die weet waar het kruis zich op dit moment zich bevindt?”, vraagt Joost
Vrints zich nu af.

6%
BTW
Interesse in één van deze
nieuwbouwprojecten?
Maak geheel vrijblijvend een
afspraak met ons kantoor voor meer
informatie of ontdek ons volledige
PARK ZUID | WOMMELGEM
woningen

Prijzen vanaf € 399.000 (excl. kosten)

DOMEIN ULLENS | WOMMELGEM
appartementen
Prijzen vanaf € 317.000 (excl. kosten)

aanbod en meer details op:
WWW.COGGHE.BE

6%
BTW

JOZEF REUSENSLEI | BORSBEEK
appartementen
Prijzen vanaf € 211.300 (excl. kosten)

SCHOTEN VAART
appartementen

Prijzen vanaf € 290.000 (excl. kosten)

Schotense inspecteurs spelen
hoofdrol in rekruteringscampagne
De kans is groot dat u in de spotjes van Jobpol, die via verschillende mediakanalen
worden uitgezonden, Schotense inspecteurs zal herkennen. Samen met collega’s uit
twee andere korpsen uit de regio Brussel en Wallonië demonstreren de medewerkers
van Schoten hoe aantrekkelijk en afwisselend werken bij de politie wel is. “En ze
moesten daarvoor niet acteren”, lacht korpschef Jack Vissers, die zelf ook figureert.
De professionele filmploeg en fotografen werden ingehuurd door de dienst rekrutering
en selectie van de geïntegreerde politie. Die zoekt via haar jobkanaal Jobpol doorlopend
nieuwe mannen en vrouwen om de rangen lokaal en federaal te versterken.
De Schotense korpschef kreeg onlangs de vraag om mee te werken aan een nieuwe
promoreportage met filmclips en affiches om werken bij de politie in de kijker te zetten.
“Waarom Schoten? Omdat wij de mooiste
en meest bekwame medewerkers hebben
zeker”, knipoogt Vissers. Dat hijzelf een
verleden heeft bij de federale politie
en zelfs een tijd deel heeft uitgemaakt
van het Vast Comité van Toezicht op de
politiediensten, het zogenaamde Comité
P, en nu nog steeds dicht bij de nationale
politietop staat, komt meer in de buurt
van de waarheid. En dat minister van
Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden
(N-VA) in Schoten woont, kan mogelijk ook
een verklaring zijn. Zij lanceert de nieuwe
rekruteringscampagne op zaterdag
18 september en stelt dan meteen de
efficiëntere selectieprocedure voor
tijdens de infodag voor aspirant-agenten
in de politiekazerne van Brussel.

Nijverheidsstraat 106, 2160 Wommelgem
T 03 355 15 15 | E info@cogghe.be

B-Elek
Yannick Bauwens

GSM: 0498 289 024 • info@b-elek.be
Nieuwbouw/renovatie • Automatisatie
Depannage/Verlichting • Industriële elektriciteit

Ook bij politie Schoten zijn er geregeld vacatures. Zo worden momenteel onder meer één
agent van politie voor het verkeersteam, vier inspecteurs voor interventieopdrachten,
één hoofdinspecteur en één maatschappelijk assistent aangeworven aan het
Gasketelplein. Toch lijkt de tijd van de grote tekorten in het organogram, waarover
Vissers’ voorganger Dirk Lemmens geregeld klaagde, voorbij. Vooral het tekort aan
officieren was op een gegeven moment schrijnend.

Kort nieuws uit
Schilde - ‘s-Gravenwezel
LEZEN MET EEN KNABBELTJE

De bibliotheken van Schilde en ’s-Gravenwezel hebben hun bezoekers opnieuw in de
watten
gelegd
tijdens de jaarlijkse
verwendag,
op
zaterdag
23
oktober. In beide
filialen waren er
kindergrime
en
een hapje en een
drankje voorzien.
In ’s-Gravenwezel
was er ook een
voorleesmoment terwijl bezoekers in Schilde konden aansluiten bij een rondleiding in het
nabijgelegen museum Albert Van Dyck.

VIERHONDERD ONTBIJTEN VOOR GEÜNIFORMEERDE JONGEREN

Rommelmarkt: ik zoek gratis
spullen
voor
rommelmarkt,
ik kom alles gratis ophalen
tel
0485.300.437
Z505
Problemen met Frans of Engels
in het middelbaar of hoger
onderwijs? Leerstof opfrissen?
Bekwame leraar helpt, ook
advies dyslectische leerlingen,
gsm 0475.79.65.12
Z506

Schilderwerken,
gyproc,
laminaat,
alle
soorten
bezetten,
schilderklaarmaken,
gratis
prijs
offerte
tel
0467.327.615 (particulier) Z507
Renoveren
van
verlichting:
opnieuw bekabelen van luchters
en staande lampen, vervangen
stekkers
en
schakelaars,
installatie snoerdimmer enz … gsm
0475.79.65.12 (particulier) Z508
Uw hondje gehoorzaam in
1 of 2 lessen bij u thuis?
Bel voor een afspraak tel
0495.20.76.50 (particulier) Z509

De jeugddienst en jeugdraad van Schilde serveerden in de vroege ochtend een stevig
ontbijt voor al wie zich in ’t Parkske aanbood in uniform van de jeugdbeweging.
Met die spek en
eieren in de buik,
zullen de vierhonderd
jongens en meisjes
die wat graag op
het gratis aanbod
van de gemeente
ingingen, niet gauw
honger
hebben
gekregen
vrijdag.
Het initiatief paste
in de Vlaamse Dag
van de Jeugdbeweging, die dus ook in Schilde op een gewone weekdag veel kleur in het
straatbeeld bracht. “Bedankt aan alle vrijwillige helpers”, kwam ook schepen van Jeugd
Kathleen Krekels (N-VA) een kijkje nemen, proeven en vooral genieten van het spektakel.

RUMORS VIERT
ÉÉNJARIG
BESTAAN IN
STIJL

Van
een
moeilijke start
gesproken. Twee
dagen nadat
Patsy Heyvaert
(r) en Annick
Storms destijds
de
eerste
klanten hadden ontvangen, moesten ze de deuren van hun hip fashion- en decoratiezaakje
Rumors in ’s-Gravenwezel alweer sluiten als
gevolg van de tweede lockdown. “Maar we
gaven nooit op en zijn trots dat we zopas
onze eerste verjaardag konden vieren
in een sfeer van optimisme en met veel
toekomstplannen”, vertelt Patsy. “Naast
een bijzondere korting, hoorden daar ook
een glaasje bubbels en een goodiebag bij.
En die was mede dankzij de opperbeste
relaties met de collega-handelaars van de
Wijnegemsteenweg bijzonder goed gevuld.”

T +32 3 353 33 30

- ERVAREN
SCHILDERS
- ERVAREN SCHILDERS
-

chapeau schilders
www.chapeauschilders.be

Rumors, Wijnegemsteenweg 39b in
’s-Gravenwezel.

14x17,5
Te huur: vakantiewoning met
privé zwembad voor max 10
personen, de woning ligt in de Lot
(Frankrijk), op +/- 25km van de
stad Cahors, u vindt meer info op
www.letilleul.eu of u kan mailen
naar welkom@letilleul.eu
Z41
Appartement te Huur in De Panne.
Modern, luxe hoekapp.120m2,
terras 40 m2, gans de dag zon en
zeezicht ! Enkele stappen van de
zee op de Esplanade, verkeersvrij
en rustig ! Grote LV, open KK
met allerlei toestellen. 2 badk. 1
met bad en 1 met inloopdouche,
wasmachine en droogkast !
digitale TV en internet.2 wc’s, 3
slpks met dubbele bedden 180
cm en kast, parkingplaats onder
het gebouw. 5de verdieping, max
6 pers. Vrij vanaf 11 sept.2021=
625 e. per week alles inbegrepen.
Winterverhuur oktober t/m april:
580 e. + verwarming . Mei, juni
en sept. 2022=625/week all in .
en juli en augustus 2022 ( 750
euro/week alles inbegrepen ) is
nog vrij !
Inl. 0479/44.35.15

EPC nodig?
Plaatsbeschrijving nodig?
info@VeiligBouwenbvba.be
Gsm: 0476 45 20 43

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

‘Tocht door het donker’ met
Belpopkenners Jan Delvaux en
Jimmy Dewit
Het Paard van Bonanza, The Pale Riders From Philadelphia en de King Beach All Stars.
Teams met deze mysterieuze namen eindigden in die volgorde bovenaan in de Belpop
Bonanza Quiz van CC Schoten.
Die werd zopas in De Kaekelaar georganiseerd door de enige echte belpopencyclopedieën Jan Delvaux en Jimmy Dewit (DJ Bobby Ewing) zelf. Twaalf ploegen
waagden hun kans. Ze kregen naast het lokale Pompbier onder meer een ronde
voorgeschoteld met vragen over lokale pop- en rockfenomenen zoals Thor Salden van
de Junior Eurovision classic ‘Tocht door het donker’ , Dirk Cassiers en Tine Reymer. De
winnaars gingen naar huis met het knappe boek over de Schotense popgeschiedenis,
dat quizmaster Jan Delvaux eind vorig jaar uitbracht, en wat belpopgadgets.
De band van Jan Delvaux en Jimmy Dewit met Schoten wordt nog niet doorgeknipt.
Op 22 december keren de heren met hun koffer vol leuke weetjes over de Belgische
popgeschiedenis alweer terug naar De Kaekelaar. Dan zullen ze het publiek een avond

lang onderhouden met anekdotes en verhalen van diverse nationale pophelden,
uiteraard geïllustreerd met beelden en muziekfragmenten.
Krijg je maar geen genoeg van de Schotense Belpopgeschiedenis? De Schoten-editie
van Belpop Bonanza, die ‘Van Jean Bosco Safari tot de octobas’ als titel meekreeg, is
nog steeds verkrijgbaar in het cultuurcentrum.

Te
huur:
garages
Jozef
Hendrickxstraat 54 te Schoten,
80 euro/mnd, tel 0478.45.12.90
of
0477.35.15.35
H11
Ja, bij mij leer je Frans verstaan
en spreken met een leuke
babbel, bij mij thuis in Zoersel. Ik
heb ervaring in het aanleren van
Frans. Ik werd 2-talig opgevoed.
Ik vraag nu slechts 15/u, later
meer, tel 03.383.54.51 H12
Te huur: gelijkvloers appt
te Brasschaat, 1 slpk, tuin,
garage, alle comfort, 780
euro tel 0495.328.386
H13

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

Volg ons
op Facebook

Beukenlei 19-23, 2960 St-Job Brecht - 03/636 42 94
danny@renaultsintjob.be - www.renaultdebeuckelaer.be

Te koop: 1 persoonsbed
“Childwood”, 2 stuks, 50 euro/
st, matras + lattenbodem
inbegrepen, 2 nachtkastjes 25
euro/st tel 0495.29.95.45 H14
Te
prijs
tel

koop:
surfplanken,
overeen
te
komen,
03.636.24.93
H15

Alle werkdagen geopend van 7u30 tot 19u / Zaterdagvoormiddag van 8u tot 13u

Cody zorgt voor mannelijk
viergeslacht van hockeyspelers
“Ik ben de fiere overgrootmoeder van Cody die nu 15 maanden is”, zegt Jacky
Carels uit Schoten. En daarmee is er meteen ook een mannelijk viergeslacht
in de familie: Gerard Baeck (°5 december 1942), scheepshersteller op rust, die
samen met zijn vrouw Jacky in Schoten woont, Robert Baeck (°4 oktober 1964),
een geboren en getogen Schotenaar waar hij -als zelfstandig ondernemer- nog
steeds woont, Ryan Baeck (°22 april 1993) woont eveneens in Schoten en is aan de
slag als zelfstandig loodgieter en Cody Baeck, geboren in Schoten op 21 juli 2020
om 9.28 uur. Cody mat toen 50 cm en had een gewicht van 3,395 kg.

KLEINE en MIDDELGROTE
RENOVATIE- en
OPFRISSINGSWERKEN
aan uw WONING:
Vloeren, schilderen, deuren,
terrassen, badkamers, . . .
Korte wachttijden, ook
kleine werken geen probleem.
Zelfwerkend zaakvoerder:
Invago bvba

0479 895 609

RESTAURATIE VAN
ANTIEKE MEUBELEN
Paul Goyvaerts
0496 43 68 54
Garagepoorten
domeinpoorten
zonwering rolluiken
automatisaties
alle herstellingen
en onderhoud

03/658 14 80

info@poortencentrale.be

“Het begon bij Gerard Baeck, één van de eerste ijshockeyspelers van Olympia, die
het ijs betrad in het Sportpaleis. Enkele jaren later waagde zijn zoon Robert het
om in de voetsporen van zijn vader te glijden en bij clubs in Deurne en Hasselt te
spelen. Robert bracht het tot coach van jong hockeytalent, waaronder ook zijn
eigen zoon Ryan.”
Droom in vervulling
Ryan had, net zoals zijn vader en grootvader voor hem, de hockeymicrobe op
jonge leeftijd te pakken en maakte vooral carrière bij de Deurnese Phantoms.
Jacky: “Ryan kon alleen maar dromen van zijn eigen opvolger en in 2020 ging zijn
droom dus in vervulling; samen met zijn partner Shaunie verwelkomde hij een
flinke zoon die al op de leeftijd van 7 maanden niet van zijn eigen hockeystick
weg te slaan was. Daarnaast heb ik nog een kleindochter die tot voor de Coronapandemie ook ijshockey speelde bij de Phantoms in De Deurne, als enig meisje
tussen allemaal jongens. Dus ijshockey alom hier!”
“Behalve een mannelijk viergeslacht, zijn het ook drie generaties ijshockeyspelers
en de vierde is vast in de maak, want die vind het ook al heel leuk”, lacht Jacky.

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

ALGEMENE
DAKWERKEN

PEETERS MARC

BVBA

- VERNIEUWEN VAN ROOFING, PANNEN EN LEIENDAKEN

- BEKLEDEN VAN DAKGOTEN MET PVC

- BEKLEDEN VAN GEVELS MET ETERNITE LEIEN EN SIDINGS

- PLAATSEN VAN VELUX EN LICHTKOEPELS

- PLAATSEN VAN DAK-EN GEVELISOLATIE

- ONTMOSSEN VAN DAKEN

ZELFWERKEND GEREGISTREERD AANNEMER 021501
39 JAAR
ERVARING

VELE REFERENTIES VAN TEVREDEN KLANTEN

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

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

Dràche nationale pretbederver op
Wijnegemse feestdag
Zo’n driehonderd inwoners lieten zich op 21 oktober niet afschrikken door storm
Aurore om deel te nemen aan de eerste allereerste viering van Wijnegemdag. De pas
gerestaureerde Jan Vlemincktoren deed op 2110 dienst als radiostudio, al mocht je
niet verder dan één kilometer van het monument verwijderd zijn om presentatoren
Ivan Pecnick, Evert Venema en hun vele gasten te kunnen beluisteren.

31 OKTOBER 2021 WINTERTIJD

3 uur wordt 2 uur

Een lokale feestdag ophangen aan je eigen ‘iconische’ postcode 2110. Het blijf een
leuk idee, maar wellicht zal burgemeester Leen Wouters (N-VA) zich intussen ook wel
beklagen dat haar mooie dorp destijds niet pakweg 2106 toebedeeld kreeg van de
opper-postbeambten. Tot overmaat van ramp en naar het voorbeeld van de echte
Nationale Feestdag was de drache national ook van de partij. Erger nog.
Binnen, in de ruimste torenkamer, ontvingen Ivan Pecnik en Evert Venema (Radio 1)
intussen aan de lopende band gasten om de verschillende facetten van het bescheiden
Wijnegem te bespreken op ééndagsradio 2110FM. De redactie had zich goed voorbereid.

Lukt het niet?

Bel de klokkenmaker 0497 62 15 62
Augustijnslei 10 - Brasschaat

RIJBEGELEIDING KRÜGER
Zelfs uw eigen GVA-reporter mocht aanschuiven bij de presentatoren. Die wisten zich
technisch goed omringd door Jos Dufraing en Peter Van der Auwera, die beiden ook
al vele jaren vrijwillig meewerken achter de schermen van gemeenschapscentrum ’t
Gasthuis.
Pecnik, eigenlijk meer acteur dan radioman en geen inwoner van Wijnegem, genoot
zichtbaar van de veelzijdigheid en gemoedelijkheid die de gemeente die door de
gesprekken heen goed tot uiting kwamen. Onder de vele praatgasten hoorden
we de bewoners van de parkvilla (Lichtbron) , doedelzakspelers, voorzitters van
adviesraden en natuurlijk mocht ook de nieuwe burgemeester niet ontbreken. Luk
Logist, medezaakvoerder van tuinaanlegbedrijf Avantgarden en eigenlijk de nieuwe
‘huisbaas’, werd ook geïnterviewd. Hij vertelde op de zeer lokale radio dat hij de

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

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

L

doorgaans afgesloten Vlemincktoren acht keer per jaar zal openstellen voor het
publiek en dat de brug van waarop je het beste uitzicht zal hebben op de toren, begin
volgende week gebouwd wordt en twee weken later in gebruik zal zijn.
Juul Liekens spreekt alleszins van een geslaagde 2110-dag. Voor de volgende editie
denkt hij aan het naar Wijnegemse normen immense Markplein als feestlocatie.

Dinsdag 30 november – 20.00 uur
Kasteel van Schoten
(Kasteeldreef 61, 2900 Schoten)

Gespreksavond met

prof. Dr. Eric Kerckhofs (VUB)

BESTAAT DE VRIJE WIL? WAT ZEGGEN
PSYCHOLOGIE EN NEUROWETENSCHAP?
Beschikt de mens over vrije wil, ja of nee? Eeuwenlang
hebben filosofen daarover gediscussieerd maar nu mengen
ook breinwetenschappers zich in het debat. Zij dringen
immers steeds dieper door in de werking van onze hersenen.
Als een hersenwetenschapper op scans al kan zien wat je
zal doen, nog voor je je daar zelf van bewust bent, ben je
dan vrij en verantwoordelijk? Vele van onze gedragingen
gebeuren blijkbaar onbewust en automatisch. Hebben we
dan helemaal geen controle over onze beslissingen?
En moeten we mensen dan wel straffen voor misdrijven?
Beschik ik wel over een vrije wil?
Wat bedoelen we daar dan precies mee?
Professor Eric Kerckhofs, co-directeur van het Centrum voor
Neurowetenschappen VUB, loodst ons in begrijpbare taal
doorheen de fascinerende wereld van het menselijk brein.
Toegang: 3 euro (2 euro leden Humanistisch Verbond)
“Reserveren verplicht via info@hvv-schoten.be
of tel. 03 658 46 49

350 hotdogs om op te warmen
tijdens kletsnatte
Dag van de Jeugdbeweging
De Schotense jeugdraad stond ondanks miserabele
weersomstandigheden paraat om ook de Schotense jongeren te
verwennen op hun Dag van de Jeugdbeweging. 350 meisjes en
jongens, en hier en daar ook een mama en papa met een Chiro-, KSAof scoutsverleden, kwamen meesmullen.
“In Schoten had de jeugdraad ervoor gekozen om na de school- en werkuren
hotdogs en frisdrank uit te delen op het grasveld aan de Sint-Cordulakerk”,
vertelt Joost De Bondt, projectmedewerker van de gemeentelijke dienst
jeugd en gezin.
Wie zich daar tussen 16 tot 20 uur in uniform presenteerde, mocht toetasten.
Ook enkele ouders konden zich niet beheersen en hadden hun oude uniform
vanonder het stof gehaald uit om de kleuren van hun jeugdbeweging te
vertegenwoordigen. Om de regenbuien het feest niet te laten verpesten,
waren enkele tentjes voorzien en er stond ook wat spelmateriaal.
In totaal werden zo’n 350 hotdogs uitgedeeld. De jeugdraad spreekt ondanks
het slechte weer van een succes en bekijkt nog of ze volgend jaar een
gelijkaardige actie op poten zal zetten.

Org: Humanistisch Verbond Schoten, Humanistisch Verbond
Schijnvallei en De Maakbare Mens.
www. hvv-schoten.be

Uw hondje gehoorzaam in
1 of 2 lessen bij u thuis?
Bel voor een afspraak tel
0495.20.76.50 (particulier) Z509

gsm

Rommelmarkt: ik zoek gratis
spullen
voor
rommelmarkt,
ik kom alles gratis ophalen
tel
0485.300.437
Z505
Problemen met Frans of Engels
in het middelbaar of hoger
onderwijs? Leerstof opfrissen?
Bekwame leraar helpt, ook
advies dyslectische leerlingen,

0475.79.65.12

Z506

Schilderwerken,
gyproc,
laminaat,
alle
soorten
bezetten,
schilderklaarmaken,
gratis
prijs
offerte
tel
0467.327.615 (particulier) Z507
Renoveren
van
verlichting:
opnieuw bekabelen van luchters
en staande lampen, vervangen
stekkers
en
schakelaars,
installatie snoerdimmer enz … gsm
0475.79.65.12 (particulier) Z508

Kapster
komt
aan
huis,
knippen 20 euro,
kleuren
vanaf 20 euro tel 0483.08.45.14
Roos
(particulier)
H26

WOUTERS KATHARINA

Advocaat
Erkend bemiddelaar in
familiezaken

Te koop: Duitse vleugelpiano
van prof. op rust 2.800
euro tel 0495.24.60.87
H27
Te
koop:
03.383.17.31

paspop,

tel
H28

Te koop: verzameling
bidprentjes
1890-1935,
euro tel 0497.51.89.49

270
80
H29

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

kathy.wouters@advocaatwouters.be

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

BESTE PRIJS, SNELLE AFHANDELING!

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

& 0487/286 430

RUIME TOONZAAL 300M²

“Propere’ scholen beloond
Vijf Schotense scholen leverden de voorbije maanden serieuze inspanningen
om hun schoolomgeving schoon te maken. Ze werden daarvoor door de
schepenen Iefke Hendrickx (N-VA) en Walter Brat (N-VA) beloond met cheques.
Ook verenigingen kunnen hier aanspraak op maken, mits ze het voorbeeld van
de scholieren volgen.

GRATIS
MOTOR
Zowel Sint Filippus, Atheneum Schoten, Bloemendaal, Sint-Eduardus als De Tuimelaar
namen vorig schooljaar deel aan Operatie Proper, een campagne van Mooimakers
en Schoon Schoten. Dat levert hen nu bedragen op van 450 tot 1200 euro.

Operatie Proper is een beloningssysteem voor scholen en jeugdverenigingen. Het
doel is hen een duwtje in de rug te geven om zwerfvuil duurzaam aan te pakken. Hoe?
Door te helpen bij het opstellen van een actieplan, maar ook door ondersteuning
te bieden (opruimmateriaal, educatieve pakketten…) én hen te bedanken voor de
volgehouden inspanningen.
of mail voor een
GRATIS
prijsofferte
“Operatie Proper is een unieke kans voorBel
jeugdverenigingen
om een
extra financiële
stimulans te krijgen voor hun werking”, zegt milieuschepen Walter Brat. “Nu gaat
de aandacht vooral naar de initiatiefnemende scholen, maar hopelijk zien we bij
de volgende inschrijvingsdeadline dat ook verenigingen zich zullen engageren om
centjes te verdienen.“

03/651 33 40

Graag deelnemen aan Operatie Proper met je school of jeugdvereniging? Je krijg
er niet alleen een propere leefomgeving voor terug, maar ook een mooie beloning.
Scholen en jeugdverenigingen kunnen een actieplan indienen
via https://mooimakers.be/educatie/operatie-proper

GRATIS
MOTOR

Bel of mail voor een GRATIS prijsofferte

03/651 33 40

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

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

Denys & Co
Inkoop ouD gouD,

info.dekeyser@gmail.com
Bredabaan 410, Brasschaat
Open
van
ma
t/m
vrij
van
9 tot 12u en van 13 tot 17u
HerstellIngen
Te koop:
herenfiets
Riverside
Zaterdag
van 10
tot 15u75
en eIgen ontwerpen.
euro, zo goed als nieuw, afhalen
unIeke gouDen
in Schoten, tel 0486.05.06.73 H3
juwelen en munten.

en vIntage juwelen

BreDaBaan 246, BrassCHaat

03 430 20 83

Te koop: dvd actie + oorlog,
films van Nonkel Jef, ook
een
tweepersoonstent
z.g.a.n. tel 03.383.42.27 H4
Te koop: huis, immoweb
Oostmalsebaan 27 St. Lenaarts,
Notaris
Nouwkens,
prijs
overeen te komen, 350.000
euro tel 03.312.87.62
H5
Nederlandse
dame
doet
uw strijk, niet rookster, 8
jaar ervaring, St. Antonius,
gsm
0473.44.67.78
H6
Gezocht: oude polsuurwerken
of zakhorloges, mogen ook
defect zijn, geef goede prijs,
tel Peter 0496.43.30.07
H7
Te koop: gasstoof, well straler
7kw, 6000 cal, als nieuw,
250 euro tel 03.658.44.54 H8
Te koop: daim jas met pels,
afgebiesd, prijs 2.500 euro nu 180
euro , mt 46-48 tel 03.658.95.03 H1

Padelkooi aanwinst voor
KTC Schoten in gemeentepark
Ondanks een zorgwekkende historiek van blessures, stond burgemeester
Maarten De Veuster (N-VA) erop om de nieuwste padelkooi op het grondgebied
van zijn gemeente zelf in te spelen. Met de jongste aanwinsten van KTC
Schoten in het park staat de teller in Schoten nu op twaalf.
De Veuster, in een vorig leven spits bij voetbalcub Simikos, speelde de galawedstrijd
aan de zijde van KTC Schoten-voorzitter Johnny Wibo. Het duo nam het op tegen
een andere gemengd team bestaande uit sportschepen Paul De Swaef (N-VA) en TS
Schoten-bestuurslid Wim Van den Keybus. Hij klaagde achteraf aan wat pijn aan de
knie, maar nieuwe blessures zijn voorlopig niet vastgesteld.
De sfeer was ondanks het slechte weer trouwens opperbest want voor KTC Schoten
is de padelkooi, die ook in de winter perfect bespeelbaar is, een echte aanwinst.
Al kunnen alvast deze winter ook niet-leden er gebruik van maken. Reserveren
verloopt via Tennis Vlaanderen.

Te huur: Bedoin Mont Ventoux
vakantiewoning
in
centrum
parkeerplaats tuin alle comfort 6
pers. 3 slpk vrij in 2022 van 11/06
tot 13/08 0472/53.77.02 H16
Te koop: winterbanden, Uniroyal,
205/60R16 op aluvelgen prijs
300 euro tel 0476.411.334 Z504
Gyproc-,
schilderenen
laminaatwerken,
tel
0487.87.07.42 (particulier) H17
Gevelen
dakwerken
0487.87.07.42 (particulier)

tel
H18

Ik zoek werk: alle soorten
afbraken, kelder, zolder, opkuis
van rommel en meenemen,
Asbest
verwijderen,
tuinen,
en nog veel meer klusjes tel
0488.61.48.37 (particulier) H19
Goedkoop vellen van bomen
en afvoeren, gratis offerte tel
0487.715.534 (particulier) H20
Goedkoop
verwijderen
en
afvoeren van coniferen en
hagen,
gratis
offerte
tel
0487.715.534 (particulier) H21

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

KTC Schoten investeerde 90.000 euro in de bouw van de padelkooi, waarvoor
een oud oefenveldje van buur- en voetbalclub SK Schoten gesaneerd werd. De
prominente aanwezigheid van de gemeentelijke delegatie was ook te verklaren door
de aanzienlijke steun die de club gekregen heeft: een derde van de kostprijs.
KTC Schoten bestaat intussen zestig jaar en telt 680 leden. Die kregen er trouwens
ook één extra tennisveld bij. Wat padel betreft: Schoten telt nu twaalf terreinen.
De meeste daarvan liggen op de gronden van de tennisclubs Gym in Schotenhof en
Peerdsbos, op de grens met Brasschaat.
Schepen Paul De Swaef, ook bevoegd voor ruimtelijke ordening, kondigde eerder een
vergunningenstop voor nog bijkomende padelterreinen. Clubs die alsnog ambities
koesteren in die richting, lijk dus achter het net te zullen vissen.

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN
GEBED AAN HET HEILIG HART

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

dan 10 jr. ervaring, met goede ref., u kan de strijk brengen of ik kom het ophalen tel
0485.66.20.55 (particulier) Z142
Fonoplaten: ik koop collecties,
lp’s, Rock, Pop, Jazz enz.., beste prijs tel 0475.37.64.96 Z112

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

Lp’s singles : ik koop collecties Jazz, Soul, Pop, ets… cd’s
dvd’s boeken, strips, filmaffiches, pick-up’s aan beste
prijs tel 0475.376.496
Z136

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

Geen zin of tijd om te strijken,
wegens te veel werk! Ik ben
bereid voor u te strijken, meer

Nederlandse dame doet uw strijk,
niet rookster, 8 jaar ervaring, St.
Antonius, gsm 0473.44.67.78 H6

EN ANDERE PLAATSEN

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

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.

HONDENVERZORGING

BOBBYLAND

Jachtwachtersdreef 312
2900 SCHOTEN

TEL.: 03 663 35 76

GEHAALD EN GEBRACHT

Niet Franz Beckenbauer,
maar John en Jane draven op met
De Mannschaft
Na de afgelasting eind vorig jaar, had CC Schoten zopas dan toch De
Mannschaft te gast in haar stadion De Kaekelaar. Een voorstelling waar
vooral de Schotense scholen op afkwamen, maar tieners vormden dan ook
de doelgroep.
Een humoristische roadtrip door het hoofd van de puber. Dat is John & Jane, de
jongerenvoorstelling van De Mannschaft, waarachter Kempense theatermakers Stijn
van de Wiel en Michai Geyzen schuilgaan.
John & Jane, een voorstelling voor 14-plussers en gepromoot als “gevoelige en
humoristische roadtrip door het hoofd van een puber”, werd ook in Schoten vertolkt
door twee beroepsacteurs: Pieter-Jan De Wyngaert en Lien Thys uit Beerse.
“Lien speelt Jane, een meisje dat veel nadenkt over het leven. Ze vraagt zich af of
iemand haar vol hoofd zou kunnen opruimen. Door een technisch mankement komt
ze in haar eigen hoofd terecht en ziet ze dat John daar aan de knoppen zit, als haar
gedachtemannetje. Zo ontstaat een absurd verhaal waarbij de twee elkaar en zichzelf
beter leren kennen. Uiteindelijk
raakt Jane gewapend om het
leven toch met volle goesting
aan te gaan.”
“Met John & Jane proberen we
een niet zo evidente thematiek
toch bespreekbaar te maken”,
zegt Michai Geyzen van De
Mannschaft. “De acteurs
spelen de problematieken
van pubers zonder dat ze zelf
puberaal gedrag vertonen. De
voorstelling zit vol situationele
humor die voor een hoop
amusante momenten zorgt.
Sommige grappen zijn wat
donkerder, wat zelfs jongeren
gedurfd vinden.”

Vicky Versavel van Familie naar
Paalstraat: “Iedereen krijgt zijn zeg
over uitzicht dorpscentrum”

31 OKTOBER 2021 WINTERTIJD

3 uur wordt 2 uur

De gemeente Schoten is heel wat van plan met de Paalstraat, de Markt en de rest
van het dorpscentrum. Specialisten hebben al een en ander uitgetekend, maar
niks is definitief. “We geven alle inwoners en handelaars twee maanden uitgebreid
de gelegenheid de voorlopige ideeën te beoordelen en eigen voorstellen te doen”,
zegt Vicky Versavel, de hiervoor speciaal aangeworven projectmedewerker
centrumvernieuwing.
Wacht eens. Waar kennen we dat gezicht van? Juist. Voor ons zit Brenda Vermeir.
Zo heette Vicky Versavel toch toen ze nog actrice was en van 1997 tot 2011 één van
de hoofdrollen vertolkte in Familie, de populaire soap op VTM. Een vreselijk ongeluk
- gelukkig in scène gezet - maakte een einde aan haar dagelijkse verschijning op
televisie.
Ook Vicky’s werkgever Maarten De Veuster (N-VA), heeft er zin in: in de aanpak van ’zijn’
dorpscentrum. “Dat is niet alleen verouderd en op sommige stukken zelfs versleten.
Het beantwoordt ook niet meer aan de verwachtingen van onze inwoners onder meer
door een tekort aan groene accenten op de Markt.“
Vervolgens zullen alle Schotenaren uitgebreid de gelegenheid krijgen om kennis te
nemen van de eerste ideeën en schetsen en er ‘hun gedacht’ over te zeggen. Er zijn
natuurlijk technische en financiële grenzen, maar we kijken uit naar verse input van
de Schotenaren, die weliswaar niet allemaal architecten zijn, maar deze gemeente
wel goed kennen. Ik beloof nu al om maximaal rekening te houden met hun mening.”

Lukt het niet?

Bel de klokkenmaker 0497 62 15 62
Augustijnslei 10 - Brasschaat

De burgemeester spreekt van het grootste inspraakproject ooit in zijn gemeente.
En het is nu aan Vicky Versavel om de Schotenaren warm te maken voor deze
centrumvernieuwing en de stortvloed aan meningen en voorstellen te stroomlijnen
zodat technici ze later kunnen vertalen om hun huiswerk te verbeteren.
“We zetten alle middelen in om de mening van inwoners te capteren”, ontrolt
Versavel haar strijdplan dat ze opstelde in nauw overleg met de collega’s van de
communicatiedienst en schepen van Inspraak Wouter Rombouts (N-VA). “Wij twee
zullen twee maanden lang en drie dagen per week consultatie houden in het lokaal
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Bosch Car Service

DE VOORKEMPEN

Te koop: eetkamer wandkast
2m27 + kast 90cm, salon leder
2x1zit + 2 zit, tafel, slaapk, 5
deurskast, bed, 2 nachttafels,
150 onderzetborden gekleurde
blauw/oranje, + 650 bestek
inox allerei, grote soepketels
aluminium tel 03.353.85.63
of
0475.200.294
H30

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

ACTIE
BIJ ONDERHOUD
GRATIS 2L
SCREENWASH

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

Klok
stuk?

Alle merken GRATIS
afgehaald en teruggebracht

03 652 17 77

Te koop: winterbanden op
stalen velgen en beschermhoes
Michelin 185/65R15, prima staat,
300 euro evt. ook opbergrek,
tel
0486.65.75.59
H31
Te koop: reeks Snoecks 14st,
schilderij Van Bosmans + Jeanette
West, zilveren schaal, theekan
Couert, hometrainer merk Keiser
1/2de prijs tel 0497.87.59.12 H33
Lieve vrouw gezocht voor
weduwnaar 71j, indien gewenst
inwonend tel 0474.99.14.84 H32
TE KOOP: verrijkte teelaarde
12M3 thuis geleverd in
Schoten en omgeving
€ 125 per vracht. Beperkt
aanbod; tel 0495/237801
voor verdere informatie
en /of bestelling

vrachtwagenroute. Maar in extremis heeft de gemeente op aandringen van
bewoners alsnog beslist om daar een verbod op voertuigen van meer dan
3,5 ton in te voeren. Het gaat om een proefproject dat na zes maanden
geëvalueerd zou worden. Vrachtwagenchauffeurs worden verondersteld de
Ridder Walter Van Havrelaan te nemen als route van of naar Merksem.

Borkelstraat klaar voor gebruik
De bomen ontbreken nog en de laatste dimbare lampen worden ingedraaid,
maar de Borkelstraat is na elf maanden werken zo goed als klaar. Onlangs
gingen de laatste hekken weg en werden het nieuwe wegdek en brede
fietspaden vrijgegeven voor gebruik.
Het lokaal bestuur investeerde 2 miljoen euro in deze transformatie,
waarbij de oude betonplaten vervangen werden door vlot bollend en minder
lawaaierig asfalt. Om te verhinderen dat er op dat nieuwe gladde wegdek
al te hard gereden wordt, heeft de gemeente op meerdere plekken werden
verkeersremmende ‘kussens’ gelegd.
Het oogt allemaal degelijk, maar ook wat kaal. Nog dit najaar worden wel
enkele bomen geplant en bermen ingezaaid, maar de meest groene straat
van Schoten, zal de Borkelstraat zelfs dan niet worden. Maar dat wilden de
bewoners zelf ook niet, zo bleek bij de inspraak die de gemeente vooraf
organiseerde.
De straat behield haar klassieke indeling met twee keer één rijvak en langs
beide zijden een breed fietspad zonder ook maar één slecht liggende tegel.
In het gedeelte tussen Ridder Walter Van Havrelaan en de Horstebaan is de
rijweg wat breder omdat dit stuk deel zou blijven uitmaken van de lokale

Aan weerszijden van de Borkelstraat liggen nu voldoende parkeerplaatsen
in waterdoorlaatbare grasdals. De voetpaden ter hoogte van Neerhoeve en
Alfons Heulensstraat zijn verhoogd doorgetrokken zodat afslaand verkeer
richting deze twee straten dient af te remmen. Deze straten verloren hun
voorrang van rechts. De strook bij de aansluiting met de Horstebaan bij
brasserie Ciconia werd ingericht als woonerf met een vergrote groenzone,
buffergracht en een twintigtal parkeerplaatsen haaks op Borkelstraat.
Volgende straten die in Schoten op de schop gaan zijn de Papenaardekenstraat
en Sluizenstraat. Een concrete timing hiervoor is er nog niet.

Tweede poging voor nieuwe
dierenasiel: meer bescheiden
ontwerp en treurwilg blijft staan
Er wordt al jaren gesproken over de bouw van een nieuw dierenasiel in Schoten,
maar de barakken langs de vaart aan de Sluizenstraat staan er nog altijd, al
zakken ze bij gebrek aan fundering steeds meer weg. “In november beginnen
we eraan”, kondigt voorzitter Linda Lemmens een doorbraak aan. “Het zou
mooi zijn dat Prins Laurent in het najaar van 2022 onze nieuwe, veilige, maar
bewust bescheiden infrastructuur zou komen inhuldigen.”
Hij zocht Schotenaar Paul Vandenbussche van TEEMA Architecten aan en die toverde
een even duurzaam als visionair gebouw voor dierenopvang uit zijn tekenpen. De
hokken voor de dieren zouden verstopt zitten in een heuvel en zo mooi ingepast
worden in de omgeving.

WANDELINGEN
WANDELINGEN
WANDELING
In2 het
gebied van
Groen Kruis, www.provincieantwerpen.be>groenkruis,31STE
tel 03.240.56.64
MAART
2014
TRAPPISTENTOCHT
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11

HERFSTWANDELING
TOT 26 DECEMBER
Trage
herfstwandeling
2 MAART
2014 – zoektocht, Wijnegem, www.voorkempen.be, 03.685.34.21
31STE TRAPPISTENTOCHT
toerisme@voorkempen.be
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11

CULTUUR
CULTUUR
2 MAART 2014
VOORSTELLING

31STE TRAPPISTENTOCHT
6 NOVEMBER

Afstanden
6, 10van,12,Johan
18, 20,
24, 30,
40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11
Het
uur blauw,
Terryn,
werf44.be

2 MAART 2014
TRAPPISTENTOCHT
BOSAANPLANTING
7 31STE
NOVEMBER
TUSSEN 10-16U
Afstanden
10 ,12, www.soroptimist.be
18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11
Moerhofl
aan6,Schilde,
2 MAART 2014
TENTOONSTELLING

TRAPPISTENTOCHT
T/M 21 31STE
NOVEMBER,
ZAT-EN ZONDAG
AAfstanden
Closer Look,
Katrien
Boon,
Verbist,
Janine
Vandebosch,
De Bijl,
Dorp 1, 0477
Zoersel,
6, 10
,12, 18,
20,Leen
24, 30,
40km,
Sint-Antonius
Zoersel
www.nvz.
27debijl@
93 11
zoersel.be, tel 03.298.07.15
2 MAART 2014
REQUIEM

31STE TRAPPISTENTOCHT

2 MAART BOUWADVIES
2014
DIGITAAL

31STE TRAPPISTENTOCHT
10 NOVEMBER

TENTOONSTELLING
2 MAART 2014

11 NOVEMBER
31STE TRAPPISTENTOCHT

9 NOVEMBER 14U30 TOT 16U30
Afstanden
6, 10Werf
,12, 18,
24, 30, 40km,
Sint-Antonius
Jan
Van Gassen,
44, 20,
Schoolstraat
44, Schilde,
Schilde.beZoersel www.nvz. 0477 27 93 11
Afstanden
6, 10
18, 20,
24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11
Voor
inwoners
van,12,
Schilde,
bouwadvies@kampc.be

“Onbetaalbaar voor een vzw als de onze die louter afhangt van erfenissen en
donaties”, was het oordeel van Linda Lemmens toen zij twee jaar geleden de sleutels
van het asiel en het dossier overnam van Hubrechts. Het oorspronkelijk op 400.000
euro begrote project zou meer dan een miljoen euro gekost hebben.
Het vernieuwde bestuur onderschrijft de hoge nood aan nieuwe infrastructuur,
maar besloot geen gebruik te maken van de reeds uitgereikte omgevingsvergunning
en van een wit blad te vertrekken. Architect François Ryckaerts uit Antwerpen
deed het huiswerk over en zijn veel soberder ontwerp kreeg onlangs een nieuwe
omgevingsvergunning van het schepencollege.
Om de continuïteit van de dienstverlening tijdens de volledige duur van de werken
te garanderen, wordt gestart op de weide achteraan. “We voorzien in totaal
veertien ruime hondenhokken met binnen- en buitenruimte, twaalf verblijfplaatsen
voor katten met bijhorende lokalen, een quarantaineafdeling, een plek om het
dierenvoedsel te bereiden en een bescheiden kantoorgedeelte”, overloopt de
voorzitter de indeling.
Linda Lemmens gaat er vanuit dat het nieuwe dierenasiel van Schoten, waarvan ook
veel randgemeenten gebruik maken, zo’n 700.000 euro zal kosten. “Weet je dat één
hondenhok met alles erop en eraan al 10.000 euro kost”, verrast ze. “Uiteraard wordt
het nieuwe gebouw ingericht volgens de strengste normen inzake dierenwelzijn.
Mits het voortzetten van ons zuinig beheer, moet de financiering rond geraken. We
rekenen wel op een inbreng van 100.000 euro vanwege de gemeente.”
Linda Lemmens geeft tot slot nog enkele tips over hoe mensen met een hart voor
dieren zelf een steentje kunnen bijdragen. “Vraag een lidkaart aan. We hebben
varianten van 20 tot 75 euro”, aldus de voorzitter, die zelf zes katten in huis heeft.
“Je kan ook peter of meter worden van een verblijf voor een jaar. Dat wil zeggen
dat je het dier dat in dat hokje verblijft helpt met voeding en medische zorgen. Je
wordt peter of meter voor een poezenverblijf voor 12,50 euro/maand en voor 15 euro/
maand voor een hondenverblijf. Een vrije gift overmaken of ons laten opnemen in je
testament kan natuurlijk ook.”

De
Jossen (Tom
15, Brasschaat,
brasschaat@vtbkultuur.be,
Afstanden
6, 10Lanoye),
,12, 18,zaal
20, De
24,Polygoon,
30, 40km,Kapellei
Sint-Antonius
Zoersel www.nvz.
0477 27 93 11
0476.45.20.43, www.vtbkultuur.be/brasschaat

2 MAART 2014
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NOVEMBER
T/M0477
5 DECEMBER
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius
www.nvz.
27 93 11
KWTG presenteert, … en buiten regent het, Hilarische musical met twee kanten, ’t Gasthuis,
Turnhoutsebaan
199, 2110 Wijnegem, www.kwtg.be
2 MAART 2014
31STE TRAPPISTENTOCHT
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11
OPTREDEN
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Rain
Dog, Werf
44, Schoolstraat, Schilde, www.ummagumma.be31STE TRAPPISTENTOCHT
2 MAART
2014

Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius
Zoersel www.nvz.
0477
27 93 11
TONEEL
19 NOVEMBER
T/M 19
DECEMBER
2 MAART 2014
31STE TRAPPISTENTOCHT
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz.
27 93 11
THEATER
190477
NOVEMBER
In de Duinhalm, www.ewt.be

Hitler is dood, door het nieuwstedelijk, ccschoten.be

2 MAART 2014
31STE TRAPPISTENTOCHT
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel 20
www.nvz.
27 93 11
BEURS
EN 210477
NOVEMBER
Internationale mineralen-, edelstenen- en fossielenbeurs Intergem, Kinepolis Antwerpen,
2 MAART 2014
31STE TRAPPISTENTOCHT
0496.14.65.03,
www.acam.be,
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11
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UW
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www.nvz. 0477 27 93 11Z504
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Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius
Zoerselprijs
www.nvz.
0477euro
27 93 nu
11 180
afgebiesd,
2.500

euro , mt 46-48 tel 03.658.95.03 H1
Te huur: zeer mooi zonnig
app. Fruithofl
aan Berchem, 1
GEZOCHT
Gepens. privé- of directiechauffeur
slpk, groot terras, lift, kleder,
zoekt werk, gsm 0497.660.823 H2
autostaanplaats, parktuin, rustig
2 MAART
31STE TRAPPISTENTOCHT
gebouw,
vrij2014
te bezichtigen na
Te koop:
straler
Afstanden
10 ,12, 18, 20, 24, 30,Z511
40km, Sint-Antonius
Zoerselgasstoof,
www.nvz. 0477well
27 93 11
afspraak
tel 6,0476.53.68.69
7kw, 6000 cal, als nieuw,
250 euro tel 03.658.44.54 H8
Te koop: kerstboom 1.8m
UW ACTIVITEITEN
HIER?10MAILeuro,
HET DOOR OP INFO@BODEVANSCHOTEN.BE
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gekocht,

SLAGER

zoekt

KELNER / DIENSTER
voor restaurant / bar
flexi of vast in dienst

Tel. 0475 62 31 04

Spreekt ambacht je aan?
Wil je deel uitmaken van een enthousiast team?
Heb je misschien nog geen ervaring, maar ben je toch
leergierig?
Kom dan eens vrijblijvend praten.
Wij bieden je:
- de passie voor een ambachtelijk vak
- een voltijdse baan waarin je verantwoordelijkheden
opneemt en autonoom werkt
- een jong en enthousiast team
- vrijaf op zaterdagnamiddag, zondag en maandag
Neem contact op via info@slagerijvanballaert.be
of 03 313 80 31.

Werft aan

Na een gedegen inwerkperiode bent u zelfstandig werkzaam bij
onze klanten. U monteert nieuwe parlofoon-videofoonsystemen,
toegangscontrole en camerabewakingssystemen. Zowel alleen als
in teamverband. U staat ook in voor het onderhoud en lost
technische problemen op efficiënte wijze op. U werkt in regio
Groot-Antwerpen.

Gezocht

FLEXIJOBS
of

U heeft een middelbare technische opleiding A2 of bachelor
elektriciteit, elektronica,.. U kan een blanco bewijs van goed
gedrag en zeden voorleggen. Ervaring in onderhoud en herstellen
van technische installaties is een pluspunt. U besteedt de nodige
aandacht aan netheid en orde. U heeft rijbewijs B.

STUDENTE
WEEKENDS

Wij bieden een zeer uitdagende functie. Verloning afhankelijk van
uw kennis en ervaring.

TEL. 03 353 18 28
Taverne De Swaen

INTERESSE ?

Turnhoutsebaan 387
2110 Wijnegem

Stuur motivering en CV naar
info@parlofoonspecialist.be
Italiëlei 86 — 2000 Antwerpen — www.parlofoonspecialist.be
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Are you passionate about

Actief in de produktie van kunststoffen zoekt:

MACHINE-OPERATORS
Machine operatoren
MACHINE-OPERATORS
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

Gevraagd

STUDENTE
WEEKENDHULP
Bakkerij PAESHUYS
Schoten

03 658 42 84

schilderen,
afbraakwerk,
Nederlandstalig,
gratis
prijsofferte,
referenties
tel
0496.08.41.68 of 0496.63.79.78
(particulier)
Z503
Gezocht: tin, zilver, verzilverd,
oude munten, oude juwelen tel
0488.70.68.95 (particulier) Z508

Bakkerij Dellafaile Schoten
Villerslei 23
03 658 45 86 - info@dellafaille.net

Kleine
inboedels
tel
0488.70.68.95 (particulier) Z509

wil jij ons team versterken?
Stuur ons vandaag een mail met uw CV
Winkel:

VERKOOPSTER (m/v)
deel- of voltijds (week en week-end)
Alle schilderwerken binnen en
buiten door Poolse mannen, tel
0496.08.41.68 of 0496.63.79.78
(particulier)
Z502
Poolse
mannen
doen
renovatiewerken:
bezetting,
gyproc,
betegelen,
parket,

VERKOOPSTER (m/v)
voor week-end (studente of flexi)
PATISSIER (m/v)
zondag (ervaring vereist)

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

Hifi ik koop Pick Ups versterkers,
bandopnemers ets ook lp’s –
45t tel 0475.37.64.96
Z100
Bijles wiskunde, Fysica, alle
niveaus, jaren ervaring, aan
huis, tel 0474.97.64.66 Z36
Gezocht
werk:
afbraak,
bezetten,
schilderen,
betegelen,
dakwerken,
tel
0483.72.05.62 (particulier) Z130
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

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

-

Verkoop medewerk(st)er met ervaring
Slager
Jobstudent

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

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

VAN
OSTA
– JOBS
VAN
OSTA
– JOBS

Bezoek
onsnieuw
nieuwkantoor
kantoor
Brasschaat.
Bezoek vrijblijvend
vrijblijvend ons
te te
Brasschaat.
Wij
breiden
uit
en
zoeken
extra
Wij breiden uit en zoeken extra
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t we ze ezle le ne nM eMr ek rs ke m
sem
Ben je op zoek naar een

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

Tel 0493 51 29 39

hou je van huishoudelijk werk ?

of
mail je cv naar

Contacteer ons op

Contacteer ons op

---

Tel 0493
of 51 29 39

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

---

mail je cv naar
hilde@vanosta.net

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

hilde@vanosta.net

professionele huishoudhulp ?

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

familiale sfeer

+

ONZE KANTOREN :
Brasschaat | Bredabaan 152 (NIEUW)
Kapellen | Vredestraat
9
ONZE KANTOREN
:

Schoten | Th. Van Cauwenberghslei 42

Brasschaat | Bredabaan 152 (NIEUW)
Kapellen | Vredestraat 9

Schoten | Th. Van Cauwenberghslei 42

opeenvolgende tijdelijke contracten )

✓ onmiddellijk een vast contract ( contract onbepaalde duur, GEEN interimcontract, ook geen
✓ een deeltijdse of voltijdse uurregeling naar keuze, geen weekendwerk
opeenvolgende tijdelijke contracten )
✓ ook mogelijk als bijverdienste vanaf 13 u / week
✓ een
deeltijdse of voltijdse uurregeling naar keuze, geen weekendwerk
✓ een goed loonpakket met o.a. maaltijdcheques, vakantiegeld, eindejaarspremie,
✓ ookonderhoudsvergoeding
mogelijk als bijverdienste
13 u /verplaatsingsvergoeding,
week
voor jevanaf
werkkledij,
extra telefoonvergoeding,..
✓ een
goed
loonpakket
met
o.a.
maaltijdcheques,
✓ vaste klanten in eigen regio (enkel bij afwezigheidvakantiegeld,
vaste klant eeneindejaarspremie,
vervangklant in eigen regio)
onderhoudsvergoeding
je werkkledij,
extra telefoonvergoeding,..
✓ vrije verlofkeuze, zowelvoor
binnen
als buiten deverplaatsingsvergoeding,
schoolvakanties
✓ vaste
klanten
in eigen regio (enkel bij afwezigheid vaste klant een vervangklant in eigen regio)
✓ toffe
werkkledij
✓ correcte
en tijdige
betaling
van als
je loon
✓ vrije
verlofkeuze,
zowel
binnen
buiten de schoolvakanties
✓ correcte
naleving van de maximum afstanden woon-werkverkeer
✓ toffe
werkkledij
✓ diverseen
jaarlijkse
✓ correcte
tijdige personeelsgeschenken
betaling van je loon
www.poetsdienst-vanosta.be
✓ correcte naleving van de maximum afstanden woon-werkverkeer
✓ diverse jaarlijkse personeelsgeschenken

www.poetsdienst-vanosta.be

TANKSTATION MET SHOP TE DEURNE
zoekt voor onmiddellijke indiensttreding

VERKOPER (m/v/x)

parttime +- 25u
Net voorkomen, perfect Nederlandstalig, zelfstandig kunnen werken.
Wij bieden een correct loon en een leuke
werkomgeving met toffe collega’s.
Bij interesse mail je CV en motivatie naar
lukoildeurne@gmail.com of bel 03 324 84 02 en vragen naar Dave

OVER TE NEMEN

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

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

Ik ben op zoek naar werk: heb

Schrijnwerker met fijne afwerking

maakt ing. kasten, specialiteit
dressing, maatwerk, allerlei
houtwerk, gratis prijsofferte tel
0470.600.182 (particulier) Z500
Tuinman
zoek
werk
tel
0489.09.65.46 (particulier) Z501
Kleine
inboedels
tel
0488.70.68.95 (particulier) Z509

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

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

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.

WERFT AAN

METSERS en METSERDIENDER
Functie:

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

Aanbod:

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

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

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

ikhouvanvuur.be

zoekt

VOLLE GAST
met rijbewijs

Tel. voor meer info

0472 29 07 95

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

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
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

Volledige
renovaties
app.,
huizen,
badk,
dakgoten,
gevel, kleine en grote jobs tel
0484.063.094 (particulier) Z186

Fonoplaten: ik koop lp’s & maxi
singles, disco, soul, rock, jazz,
70-80-90, betaal beste prijs, tel
0475.76.81.88 (particulier) Z197

Monique van Noten verzorgt
de
muzikale
omlijsting
voor
kerkelijke
vieringen,
tel
0495.427.828
Z187

Gratis opruimen van inboedels
bel vrijblijvend 0478.53.67.19
(particulier)
Z200

@verteren doet renderen!

Wat te doen in
Schilde - ‘s-Gravenwezel
MAISON D’AMOUR Sensuele nieuwe
dames vervullen uw stoutste dromen!!! Naast autokeuring St Job Afrit
4,Jos Nuytsdreef 5 Brecht
www.maison-damour.be
Tel 0498 85 96 81

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

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

UKELELE CONCERT
Op donderdag 4 november om 20:00u. in Werf 44, Schoolstraat in
Schilde. Meer info op www.ummagumma.be.
BOSAANPLANT DOOR NATUURPUNT EN SOROPTIMISTEN
Zondag 7 november van 10:00 tot 16:00 plant Natuurpunt
Schijnbeemden, kern Schilde, samen met Soroptimist Int. Clubs
Provincie Antwerpen een nieuw bos van 8000 m² aan in Schilde in de
Moerhoflaan 47, op het perceel tegenover de Dennenlaan. Meer info op
0476/697423.
16DE QUIZ VAN GROS SCHILDE
Op zaterdag 13 november van 20:00u. in Werf 44, Schoolstraat 44 in
Schilde. Meer info op www.grosschilde.be of 0476/23.93.18.
21STE KERST- EN GESCHENKENBEURS
Zaterdag 13 november van 13:00 tot 19:00u en op zondag 14 november
van 10:00 tot 18:00u. in het Atheneum van Schilde, Hoevedreef 9. Meer
info op www.fatimafair.be of 0497/596455.
VOORDRACHT: ‘OOSTERWEEL: DE WERF VAN DE EEUW’
Door ir. Michaël Vinck. Op vrijdag 26 november van 14:00 tot 17:30u,
andermaal in Gemeenschapscentrum WERF 44, in Schilde.
Meer info op www.neosvzw.be/schilde.

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

Tuinaanleg
Ronny Kanora

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

Tel. 0477 30 64 23

Ronny.kanora@telenet.be

Fonoplaten: ik koop lp’s & maxi
singles, disco, soul, rock, jazz,
70-80-90, betaal beste prijs, tel
0475.76.81.88 (particulier) Z202
Te koop gevraagd: niet meer
gebruikte
aanhangwagen,
mag werk aan zijn, geen
geremde tel 0492.263.118 Z186

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

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

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
Gratis openhaard hout, grove
den, stammen 40-60cm lang,
zelf te klieven en ophalen in
Schoten tel 0478.25.75.22 Z510

TREKKING VAN DE TOMBOLA VAN DE
JONGENSCHIRO FILIPPUS
0484 - 1456 - 0712 - 1196 - 1377 - 0849
1745 - 0018 - 1586 - 2318
OPHALING PRIJZEN:
k.devos@geonius.be - tel. 0472 61 13 20

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

T. 0474 71 53 97

EPC ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT
Snelle service

EPC Irene

tel. 0496 556 182

Geboren Schotenaar schrijft
‘Kraamkost’
Als kersverse ouder kom je soms handen en tijd tekort. Tussen de luiers,
dutjes, voedingen en visites door ook nog eens zorgen voor een lekkere en
gezonde maaltijd voor het hele gezin is niet altijd even gemakkelijk.
Stéphanie Pilyser (33) is geboren en getogen in Schoten waar zij 21 jaar lang
in de Kuipersakkerstraat woonde alvorens naar Edegem te verhuizen. Haar
ouders, Marc en Ingrid, wonen wel nog in Schoten.
Zopas bundelde Stéphanie haar ervaring als kraamverzorgster in
‘Kraamkost’, een kookboek met heerlijke en gemakkelijke recepten om in
grote hoeveelheden te bereiden en in te vriezen.
Stéphanie: “Ik werk een 7-tal jaar als kraamverzorgende; ik ondersteun
moeders de eerste 12 weken na de geboorte van hun baby: koken,
boodschappen
doen, flesje/badje
geven, wandelen
met de baby zodat
de moeder kan
slapen, enz.”
.
Omdat
Pilyser
ondervond
dat
jonge moeders geen
tijd en/of inspiratie
hebben om te
koken,
besloot
zij om over dat
onderwerp zelf een
boek te schrijven.
“Ik legde mij daarbij
niet enkel toe op
gemakkelijke
en
gezonde recepten,
maar noteerde ook bij elk gerecht wat aangepast dient te worden op het vlak
van: koemelkvrij, glutenvrij, vegetarisch of borstvoeding.”

SINTERKLAAS
EDITIE
16 NOVEMBER
8 NOVEMBER

Daarnaast vind de geïnteresseerde lezeres tips in het boek, zoals o.m.:
het verschil tussen een koemelkeiwitallergie en een lactose-intolerantie,
wat is kraamzorg precies, enz., naast 50 verschillende, gezonde en
eenvoudige recepten zoals: soepen, ontbijten, salades, ovenschotels en…
‘noodrantsoenen’ voor de diepvriezer.

‘Kraamkost’ door Stéphanie Pilyser (@Kraamkost_by_stephanie)
is uitgegeven door Lannoo, telt 144 pagina’s, kost € 22,99 en is
verkrijgbaar in de boekhandel.

Maes-Fashion in Deurne-Zuid
eindigt na 35 jaar
Met de aangekondigde sluiting van Maes-Fashion in Deurne-Zuid, verdwijnt
eind dit jaar een mode-instituut uit Antwerpen. Na 35 jaar stopt gediplomeerd
kleermaker Patrick Maes ermee. Een groot verlies, maar daar kunnen alle
mannen nu hun voordeel mee doen want de hele collectie herenkleding gaat
weg aan verlaagde prijzen.
Maes-Fashion, Herentalsebaan 313-315 in Deurne-Zuid (tussen Mestputteke
en Monica ziekenhuis), tel. 03-321.62.89, Open dinsdag tot en met zaterdag
van 9.30u tot 18u.

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.
M.D.M.

Mooi vol nieuw vakapp 4 p.
te huur, Costa del Sol, Cala de
Mijas, 3 km vh strand, 2slk
2bdk, gr terr, alle luxe groot
gez zwembad Hoogseizoen:
625 week + eindschoonm.100
Laagsz prijs of foto’s : vahode@hotmail.com 0485.13.88.09
VFT/MA/47297
Z506
Te koop: houtkachel Jôtul in prima
staat 650 euro tel 0497.29.44.23
of
0498.69.38.74
Z507
Gratis openhaard hout, grove
den, stammen 40-60cm lang,
zelf te klieven en ophalen in
Schoten tel 0478.25.75.22 Z510

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

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
Te koop: haagplanten, Lustanica 100/125h, Taxus 100/125h 12
euro, Taxus 150/175h, Osmanthus 60/80h 11 euro, bollen Taxus
45cm 28 euro of 50 cm, Hex crenata bollen 60cm in pot, bol op
stam, Photinia Fr. Red Robin, tel
0479.33.27.20, 0476.05.11.31 of
maria.francken@hotmail.be Z504
Studio, Bisschoppenhofln Deurne vanaf 69.000 TOP RENDEMENT verhuurd aan 495,netto
http://www.biddit.be/nl/
catalog/detail/204765
Z505
Te koop: houtkachel Jôtul in prima
staat 650 euro tel 0497.29.44.23
of
0498.69.38.74
Z507

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

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

Simikos geeft buren uit Koningshof
historische pandoering
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.
C.R.

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

0495 22 38 63

Wat een afgang. KFC Koningshof moest op De Zeurt met de billen bloot tegen
een ontketend Simikos. 7-0 werd het voor de fiere leider in de hoogste
recreatieve afdeling van Voetbal Vlaanderen.
De Schotense derby brengt altijd veel volk op de been en dat was op die
mooie herfstdag niet anders op De Zeurt. Maar voor Joos Gilops, sinds kort
voorzitter voetbal op De Pheyp, en de supporters van blauwwit, werd het de
hele middag spitsroede lopen tussen de thuisaanhang. Met een ruststand van
4-0 is er zelfs nooit sprake geweest van een wedstrijd.
Dat Koningshof naar verluidt met nogal wat afwezigen af te rekenen had,
maakte het feestje van coach Gary Maveau, zijn kapitein Sam Vanfraeyenhoven
en de rest van de Simikos-familie terecht niet minder uitbundig. Dit was dan
ook een historische overwinning. En Simikos prijkt na de eerdere knappe zege
tegen OLVE nog steeds op de eerste plaats in de hoogste afdeling van VV.
Uit goede bron weten we dat op De Pheyp nu al plannen gesmeed worden om
de terugmatch op 20 februari volgens een ander scenario te laten verlopen. Al
blijft Joos Gilops realistisch: “Dit is een moeilijk jaar voor ons fanionelftal, dat
flink verjongd werd. In de hoogste afdeling kunnen blijven, is het hoofddoel.”

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

Onafhankelijke
verzekeringsmakelaar

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

Thuisverpleging
Wit-Gele Kruis

Tip Top Voeten

Pedicure - Manicure

0478/911.343

info@tiptopvoeten.be

Netwerk Palliatieve Zorg
Noorderkempen v.z.w.:

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

Aangepaste behandeling voor
diabetes- en reumapatiënten
Braamstraat 4
2970 Schilde
03 336 31 06 - 0472 52 58 06
info@voetverzorgingschilde.com

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

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

03- 383 23 85

Creëer uw
eigen geluk,
maar laat
ons
helpen!
ANTIGIFCENTRUM

ANTIGIFCENTRUM
APOTHEKERS

Afdeling Zoersel-Schilde
Turnhoutsebaan 329 / 2970 Schilde

www.dellafaille.be

Komt aan huis
TANDARTS
Wachtdienst
Antwerpen Centraal
oproepnummer

Tel.: 0903/399 69
weekend feestdagen

Wachtdienst
dierenartsen
voor Antwerpen en omgeving
gedurende weekend & feestdagen

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

Geheel
onverwacht
Geheel onverwacht
is zacht
en stil van ons heengegaa
is zacht en stil
van ons
heengegaan.
Geheel onverwacht is zacht en stil van ons heengegaan

Raymond Ackermans
Lid van het Oostenrijkse Alpenverein

Raymond Geboren
Ackermans
te Antwerpen op 1 maart 1946

en overleden te Salzburg - Oostenrijk op 20 september 2
Lid van het Oostenrijkse Alpenverein

Echtgenoot
Geboren te Antwerpen
op 1 maartvan
1946Ria Michielsen
en overleden te Salzburg - Oostenrijk op 20 september 2021
Echtgenoot van Ria Michielsen

U wordt uitgenodigd om samen met ons afscheid te nem
tijdens de uitvaartdienst op zaterdag 2 oktober 2021 om 1
in de St.-Cordulakerk te Schoten-Centrum.

