


IN DIT NUMMER

‘s-Gravenwezelse Sint is solidair

Nieuwe Schotenaren onthaald

Boomplant in Sint-Job

Ook boomplant in Wijnegem

Sportcentrum Gym trekt 
volop padelkaart

Op nauwelijks enkele maanden tijd kwamen er in sportcentrum Gym liefst 
zeven padelterreinen bij. Vier in een bestaande hal en nu ook drie in open 
lucht, maar wel overdekt. Dat brengt het totaal op negen. Een record voor de 
Voorkempen. “Hier gaan we het voorlopig bij houden. Nu gaat onze prioriteit 
naar het uitbouwen van een levendige werking want padelvelden op zich 
volstaan niet”, gelooft Kevin Beyens, voorzitter van de Gym Tennis & Padel 
Academy.

Dit jaar schakelden ze bij Gym een versnelling hoger om tegemoet te komen aan 
de sterk gestegen vraag naar speelgelegenheid voor de vanuit Zuid-Amerika 
overgewaaide racketsport. “We investeerden 300.000 euro om in totaal zeven nieuwe 
terreinen aan te leggen”, vertelt de nieuwe voorzitter Kevin Beyens. 

De keuze om de terreinen te overdekken en vier ervan zelfs in onze tennishal aan te 
leggen, mag op het eerste zicht vreemd lijken. Maar Beyens noemt het een bewuste 
keuze. 

“Padel kan je in tegenstelling tot tennis ook in de herfst en zelfs in de winter buiten 
blijven spelen. Dat klopt wel, maar er zijn limieten”, weet hij. “Bij regenweer bijvoorbeeld 

kan je de glazen wanden van de kooi niet meer gebruiken om je tegenstander te 
verrassen. De bal botst dan niet meer terug, maar valt als het ware dood naar 
beneden. Dat integreren van de zijwanden in je spel, is zeker voor ervaren padelspelers 
van groot belang. In onze drie nieuwste kooien combineren we frisse buitenlucht met 
een droog speelveld dankzij een stijlvolle overkapping.”

“We zijn ons bewust van de ligging in een woonbuurt en proberen echt wel rekening 
te houden met onze buren”, vertelt Kevin Beyens. “Daarom hebben we de overkapte 
terreinen gerealiseerd tegen de waterloop Kleine Schijn aan en ver van de huizen. 
Niemand zal hier hinder van ondervinden.”

Intussen worden alle padelterreinen gemiddeld vier tot vijf uur bespeeld. “Met 
vijfhonderd reservaties per week zitten we op schema Om buiten te spelen betaal je 
16 euro en voor binnen 20 euro per uur (24 buiten de schooluren). Daarvoor hoef je 
overigens geen lid te zijn van Gym”, aldus voorzitter Beyens.

Maar bij Gym willen ze niet afhankelijk zijn  van wie op eigen initiatief een terrein huurt. 
“Onder leiding van Alain Sassen, hoofd van onze intussen opgerichte Padel Academy, 
en zijn assistent Nic Seminck werken we aan een heuse padelcultuur binnen onze club 
met een uitgebreid lessenaanbod, jeugdkampen, schoolbezoeken en deelname aan 
competities. Bram Coenen, die dezer dagen deelneemt aan het WK padel in Qatar, is 
één van onze lesgevers. Zonder zo’n levendige werking zouden al die padelvelden er 
snel ongebruikt bijliggen. Dat merken we bij clubs in de omgeving.”

Gym Tennis & Padel Academy met sportcentrum, Alice Nahonlei 2 in Schoten. Info 
padel: 0499 91 02 01 Meer info via website: www.gtpa.be
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€ 110 of € 150

€ 290, € 380 of € 460

uw bril met glazen aan een vaste prijs

bril met enkelvoudige glazen

bril met multifocale glazen

superontspiegeld
kraswerend

antistof

turnhoutsebaan 278   schilde
www.opticbox.bewww.opticbox.be

Bril met enkelvoudige glazen
€ 110 of € 150

Bril met multifocale glazen
€ 290, € 380  of € 460

superontspiegeld
kraswerend

superontspiegeld 2de BRILAANHALVEPRIJS!

open op do-vr-zat 
10u - 18u

Turnhoutsebaan 278 - Schilde  
0475 78 15 14

                         www.opticbox.be

TRANSFORMATIECOACH - WORD DE BESTE VERSIE VAN JEZELF!

Voor individuen en bedrijven die willen veranderen.

Ik ben Stefan Van Heester en ik begeleid je persoonlijk 
met praktische tips én humor naar verandering.

Eerste advies is gratis en vrijblijvend.

Meer info op mijn website: www.jaguarconsultancy.com
Stuur me een e-mail of bel 0468 539 772 voor een afspraak. 

ADv_JaguarConsultancy_190x65mm.indd   1ADv_JaguarConsultancy_190x65mm.indd   1 20/11/2021   12:5320/11/2021   12:53

HONDENVERZORGING

BOBBYLAND
Jachtwachtersdreef 312

2900 SCHOTEN

TEL.: 03 663 35 76
GEHAALD EN GEBRACHT

Te koop: mini 2de hands tractor, 
Kubota L1502, draaiuren 640, 
goede staat, 18 versnellingen, 
onafhankelijk aftakas + lift, prijs 
4.000 euro tel 03.658.95.95  K4

Te koop: 2 paar langlaufski’s 
met bottinnen maat 38, 
keyboard kn 2000, Technics met 
61 toetsen, 2 marktparaplu’s + 
staanders, partij polijstborstels 
tel 0477.37.26.83  K5

Huishoudster gezocht: Schoten 
full time: poetsen, koken, 
strijken, wassen, op kinderen 
letten, rijbewijs, Nederlandstalig. 
Tel 0479.914.925  K6

Te koop: Suuuper koopje 
1bijna nieuwe dubbele vleugel 
tuinpoort alu wit epoyi 3m10 
lang +2m h leveren en plaatsen 
mogelijk 0475.826.670  K7

Gezocht: honden (ruw,krul en 
knipvachten) om mee te nemen 
voor mijn praktijkopleiding 
hondentrimmen. Bij interesse of 
verdere info 0456 403 157  K8



De Kringwinkel Wijnegem
Merksemsebaan 130
2110 Wijnegem

De Kringwinkel Brasschaat
Bredabaan 651
2930 Brasschaat

De Kringwinkel Schoten
Venstraat 151 a
2900 Schoten

dekringwinkelantwerpen.be
@dekringwinkel.antwerpen
03 217 25 10

De Kringwinkel Kapellen
Kapelsestraat 237
2950 Kapellen

De Kringwinkel Merksem
Bredabaan 397
2170 Merksem

Geef dit jaar een tweede kans, 
met tweedehands

Gezellig
december
Ook Sinterklaas en de kerstman 
vinden in december hun weg 
naar De Kringwinkel

Brecht – Jeugdraad haalt met succes 
zeepkistenrace van onder het stof     

Een tiental zeepkisten waagden hun kans wagen in de zeepkistenrace van de jeugdraad. Die 
wilde hiermee een oude traditie nieuw leven in blazen. 

Over een afstand van vierhonderd meter moesten ze van de brug van de Sint-
Lenaartsebaan aan de bel geraken. Onder meer het Jeugd Rode Kruis en de KLJ van Sint-
Lenaarts, Chiro Brecht, Chiro Westmalle, jeugdhuis Bastion en de jeugdraad zelf vaardigden 
een of meerdere teams af om een kans te wagen. De ene zeepkist was al wat beter bestand 
dan de andere om de brughelling, de bocht en de waterbak te overleven en zo bij de bel te 
geraken. Er werd al eens uit de bocht gevlogen of moest een extra zetje gegeven worden, 
supporters genoeg om er een leuke race van te maken. 

Het is al ruim zes jaar geleden dat er nog eens een zeepkistenrace in de gemeente 
plaatsvond. In 2017 ging ook de laatste vlottenrace door. “Die moest zowel in 2018 als 
2019 afgelast worden door blauwalgen in de vaart. Vorig jaar was er dan corona. Daarom 
hebben we beslist om terug te grijpen naar de zeepkistenrace”, vertelt voorzitter Jens 

Goossens van de jeugdraad. “Opzet is om 
opnieuw elk jaar een dergelijke activiteit 
te organiseren, 
telkens in een andere deelgemeente. Dit 
jaar is het Brecht, volgend jaar wordt het 
Sint-Lenaarts.”
Anders dan in het verleden moest er nu 
geen schans worden gebouwd om de 
zeepkisten naar beneden te laten racen. 
Daarvoor wordt gewoon de brug in de Sint-
Lenaartsebaan gebruikt. “Op deze brug is 
er weinig verkeer en kan daarom makkelijk 
afgesloten worden. Het verkeer kan nog 
langs de brug in de Veldstraat richting 
Loenhout.” 
“Volgend jaar mikken we wellicht op het 
voorjaar voor een nieuwe zeepkistenrace. 
We zijn blij dat we het toch nog konden 

organiseren dit jaar, maar het was nogal kort dag omwille van de coronamaatregelen. Heel 
wat jeugdbewegingen hebben hun werking ook nog maar pas opgestart”, legt voorzitter 
Jens Goosens van de jeugdraad uit. In iedergeval is de traditie opnieuw gelanceerd.

Jongeren uit Groot-Brecht en omgeving gingen met zeepkisten de strijd met elkaar aan op 
de Zeepkistenrace van de jeugdraad. 

Te huur: vakantiewoning met 
privé zwembad voor max 10 
personen, de woning ligt in de Lot 
(Frankrijk), op +/- 25km van de 
stad Cahors, u vindt meer info op 
www.letilleul.eu of u kan mailen 
naar welkom@letilleul.eu  Z41

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

Fonoplaten: ik koop collecties, 
lp’s, Rock, Pop, Jazz enz.., beste 
prijs tel 0475.37.64.96  Z112

Alle klinkerwerken, 
sierklinkers, kasseien, 
tuinpaden, terrassen, 

dolomiet enz ...
Gratis prijsofferte
Tel. 0475 38 55 69





Pieter Boussemaere maakt actie 
tegen klimaatopwarming concreet

Davidsfonds Wijnegem had auteur Pieter Boussemaere te gast in ’t Gasthuis. Lijkt 
de klimaatverandering een ver-van-je-bedshow, een wereldprobleem waar je zelf 
weinig vat op hebt? Of zit je er wel mee in, maar weet je niet goed wat je zelf kunt 
ondernemen? Mogelijk doe je al van alles. Alleen, helpt het ook echt? 

Over klimaatoplossingen circuleren de wildste verhalen. Zo hameren sommigen 
vooral op consuminderen. Anderen focussen uitsluitend op technologische 
redmiddelen. Nog anderen beweren dat om het even welke actie nutteloos is. Wat 
met veel gestelde vragen als: is elektrisch rijden, kernenergie of houtverbranding 
nu goed of slecht voor het klimaat?

En hoe breng je de klimaatkwestie ter sprake zonder meteen weggezet te 
worden als ‘groene’? In zijn boek Tien klimaatacties die werken vertrekt Pieter 
Boussemaere  van de naakte feiten. Vrij van ideologisch of politiek getouwtrek 
krijg je tien persoonlijke acties die wetenschappelijk onderbouwd zijn en echt 

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

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

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
werken. En over dat boek gaf de auteur op uitnodiging van de plaatselijke 
Davidsfondsafdeling graag tekst en uitleg in Wijnegem.

ALBOS 
Tuinverzorging

Snoeien en vellen van 
bomen. Verhuur 

hakselaar. Tuinonderhoud
Tel. 0496/75 74 81





NMBS verkoopt grond felbetwiste 
Brechtse Volkstuintjes in de Veldstraat    

Nog tot 8 december kan je een bod uitbrengen op een stuk grond in de Veldstraat waar 
tot ruim een jaar geleden de Brechtse Volkstuintjes groeiden en bloeiden. De ruim 
15 are landbouwgrond is eigendom van de NMBS en staat nu te koop voor minstens 
20.000 euro. 
In de Veldstraat prijken de verkoopbordjes van NMBS. Op deze plek waar nu alleen hoog 
gras staat, groeiden tot 8 juni 2020 tal van groenten en gewassen op 18 ingerichte 
volkstuintjes, liepen er kippen en andere dieren rond in het dierenbos en was er een 
speeltuin voor de kinderen van de telers. Zes jaar lang werden de tuintjes er gedoogd, 
maar een kortsluiting in een van de huisjes op het terrein betekende het begin van 
het einde. Het internationale treinverkeer moest daarvoor stilgelegd worden en NMBS 
vroeg een schadevergoeding. 
Een juridisch getouwtrek volgde over wie nu eigenlijk eigenaar was van de drie 
percelen langs de hsl waarop de Volkstuintjes zijn gegroeid, heeft NMBS van de rechter 

BRANDHOUTBRANDHOUT
& HOUTPELLETS& HOUTPELLETS
Vanderstraeten JohanVanderstraeten Johan

VOLLEDIG DROOG HOUT
HALF DROOG HOUT

Aan de beste prijzen.
Eik en beuk alle lengtes.

Per m3gestapeld
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

Te koop gevraagd: 
schilderijen, strips, oude 
postkaarten, LP, spullen v 
zolder tel 03.663.65.70  Z100

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  

in januari 2020 gelijk gekregen. Die 
oordeelde dat sinds de aanleg van de hsl 
in 1999 de grond eigendom is van NMBS. 
Tijdlang was er hoop dat de tuinders de 
grond van NMBS konden huren en er 
dus blijven tuinieren, maar omdat niet 
alle gerechtskosten waren betaald aan 

NMBS besloot die op 8 juni 2020 de tuintjes te ontruimen. Nu wordt het terrein dus 
verkocht.
Of er al veel kandidaten zijn? “Zolang de procedure loopt, kunnen we daar niets over 
kwijt.” Bieden kan vanaf 20.000 euro en tot 8 december. 



ZAT 11 & ZON 12 DECEMBER 2021

CORONAPROOF
MET ONLINE RESERVATIE

FEESTWIJNEN-
DEGUSTATIE

MONDOVINO
Vordensteinstraat 102a, 2900 Schoten
tel +32 3 658 20 20 -  info@mondovino.be
mondovino.be

mondovinowine 

VANAF 20 DECEMBER 
DOORLOPEND GEOPEND

11 & 12 DEC11 & 12 DEC FEESTWIJNEN, CHAMPAGNE 
DE VENOGE, COGNAC FRAPIN 
& EXCLUSIEVE WIJNEN!

Burgemeester en schepenen gidsen 
vijfhonderd nieuwe Schotenaren 

door centrum          

Burgemeester Maarten De Veuster (N-VA) en alle leden van het schepencollege 
bewezen onlangs dat ze prima stadsgidsen zouden zijn. Verspreid over 
groepen van zo’n twintig mensen namen ze in totaal vijfhonderd nieuwe 
inwoners mee voor een verkenning van wat nu ook hun dorpscentrum is.

Het vorige onthaalmoment voor nieuwe inwoners dateerde al van september 2019. 
Door corona was het sindsdien niet aangewezen geweest om een grote groep 
mensen op een gezamenlijk ontbijt te trakteren, zoals de gewoonte was. Ook nu 
stonden de pandemiesterren niet gunstig genoeg voor een gezellig samenzijn met 
alle nieuwe Schotenaren en hun lokale bestuurders dicht bij elkaar in één zaal. 

“Maar onze communicatiedienst vond een goede formule die een fijne 
kennismaking met informatie-
uitwisseling toch mogelijk maakte. 
Gelukkig maar. Want er hadden 
zich na twee jaar liefst vijfhonderd 
mensen ingeschreven voor ons 
onthaalmoment”, aldus Maarten De 
Veuster. 

De burgemeester nam zijn oude rol uit 
het toerisme - voor hij voltijds politicus 
werd is De Veuster jarenlang reisagent 
geweest - voor de gelegenheid 
weer op. Hij was zelf één van de 
‘stadsgidsen’ die in drie shiften alle 

aangemelde nieuwe inwoners de mooiste plekjes van het dorpscentrum toonde. 
Ook alle schepenen namen enthousiast groepjes op sleeptouw. Alleen de ophoog 
gestoken paraplu, waaraan je toeristische gidsen normaal kan herkennen, 
ontbrak. Gelukkig maar. Het bleef droog tijdens de rondleidingen. De schepenen 
droegen witte hesjes.

Het publiek was divers: van jonge gezinnen met kleine kinderen tot senioren. 
Hun tour startte telkens na een korte introductie in De Kaekelaar, waar voor 
de nieuwe inwoners met Corona Safe Ticket achteraf ook nog een aperopakket 
stond te wachten. Dat was door de medewerkers van de gemeente gevuld met 
lekkers zodat de deelnemers achteraf in hun nieuwe thuis coronaveilig konden 
nagenieten van dit officiële onthaal. 

Op zoek naar POETSHULP, 
met dienstencheques?

Bel 0488 408 720
03 295 38 35

Geen wachtlijsten

Uurwerken, batterijen 
en bandjes: Denys & Ca

Bredabaan 246
Brasschaat 03 430 20 83

www.denys-co.be





Bredabaan 757 • 2930 Brasschaat 
Tel. 03 337 07 30

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

         zat.: 9.30 tot 17.30u

Ruime gratis parking bij de winkel.

1000 M2 SCHOENEN • LEDERWAREN • REISARTIKELEN

ST IJ L  &  COMFORT

Leuke cadeautjes om te geven; 
portefeuille, portemonnee, Secrid 
kaartenetui, handtas, boekentas, 
paraplu, sjaals, handschoenen, 

pantoffels,...

volg ons op      framandi_schoenenvolg ons op      
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De zwarte parels van allround 
kunstenaar en ‘oude bekende’ Dirk Cuyt          

Allround kunstenaar Dirk Cuyt, die we nog kennen van zijn sympathiek reclamebureautje 
aan de Villerslei in Schoten, stelde zopas tentoon in gemeenschapscentrum ’t 
Gasthuis in Wijnegem. Dat gebeurde onder de noemer BLACK PEARLS.

“Na mijn academische opleiding als schilder-tekenaar en kunstfotograaf in Antwerpen 
heb ik inderdaad eerst gekozen voor een volledige loopbaan als reclameschilder, 
ontwerper, maken van decoratieve illustraties en cinémareclame”, vertelt Dirk.

“Ik experimenteerde ook met tekenfilms, reclamefotografie en digitale 
beeldbewerking. Door deze uiteenlopende activiteiten ben ik met de jaren een allround 
kunstenaar geworden. Eén die geen enkel onderwerp of techniek uit de weg gaat.”
Na zijn professionele loopbaan is Dirk zich volledig gaan toeleggen op zijn 
kunstactiviteiten. “Hierin kan ik mij helemaal bevrijden en ongedwongen werken. Mijn 
meest recente tentoonstelling BLACK PEARLS in Wijnegem werd een zeer groot succes.”

WOUTERS KATHARINA

Advocaat
Erkend bemiddelaar in 

familiezaken

Kasteeldreef 36
2900 Schoten

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

kathy.wouters@advocaatwouters.be

Te koop: Märklin liefhebbers, ik 
heb nog trafois, loks, wagens, 
m-rails, seiner, wissels, huizen, 
bomen, preiserfiguren en auto’s, 
enz.. tel 0475.76.95.69  K26

Te huur: app. te Scho-
ten, 1-2 slpks, instapklaar, 
tel 0497.77.08.29  K25

Te koop: Pirelli winterbanden 
195/65R15, 4x op stalen velgen 
100 euro tel 0479.44.84.26  K27

Te koop: bovengrond-
se mazouttanks van 1.000L 
tel 0476.23.72.24  K28

Te koop: wegens nieuwe keuken, 
kookvuur, dampkap, spoelbak 
met kraan, tel 0475.64.46.21  K29





BINNENMEUBELEN/KASTEN -30 TOT -50% EN MEER

BINNENSTOEL IN  
VERSCHILLENDE MODELLEN

BINNENSTOELEN 1000 
STUKS IN VOORRAAD: 
VANAF 99 EURO / STUK
4 STUKS 59,95 € / STUK
10 STUKS 55,00 € / STUK
30 STUKS 49,00 € / STUK

SCHAPENVACHTEN
VANAF 38,00 € / STUK

OF 3 VOOR 90,00 €

VERLICHTING,
LAMPENKAPPEN 

& KLOKKEN 

-20%

Sfeervolle interieurdecoraties = geschenken

TOTALE UITVERKOOP
wegens sluiting van De Pottentuin Zoersel *

ALLES MOET WEG aan superprijzen

BETHANIËNLEI 38 • 2980 ST.-ANTONIUS-ZOERSEL • GSM 0485 87 02 48
OPEN MA 13-17U • DO - VRIJ - ZA - ZO 10 - 17U • DI - WOE GESLOTEN

*WEGENS VERHUIS IN 2022 
NAAR MALCO, 

BLIJKERIJSTRAAT 63, 
OOSTMALLE

ONZE SPECIALITEIT, WIJ MAKEN UW MEUBELS OP MAAT. TAFELS, KASTEN, SALONTAFELS, SIDE-TABLES,...  
VOOR MEER PROMO’S KIJK OP ONZE FACEBOOKPAGINA

NIEUWE CONTAINER  
MANGO HOUTEN TAFELS

 NU -50%
BESCHIKBAAR IN 

100, 110, 120, 130, 140,  
EN 150 CM DOORSNEDE

OOK BESCHIKBAAR IN 
OVAAL EN RECHTHOEK

NORMAAL 140,00 € / STUK
NU VANAF 6 STUKS 

85,00 € / STUK

NIEUWE CONTAINER MANGO HOUTEN TV MEUBELS
IN VERSCHILLENDE FORMATEN BESCHIKBAAR

100, 150 EN 180 CM

SALONTAFEL SET VAN 3, NORMAAL 199,00 €,
NU PRIJS VANAF 99,00 €

PROMO OP BINNEN SALONS!
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Te koop: vouwfietsen, zo goed als 
nieuw, ideaal voor boot of camper, 250 
euro per stuk, tel 0475.44.94.42  K30

Te koop: Fort prentjesboeken Dieren 
van België en 6 andere 5 euro 
per boek tel 0497.57.73.64  K31

Te koop: doek van Hannes 
D’Haese, 100x100cm, 800 
euro tel 0496.73.33.08  K32

Wijnegems Toneelgezelschap zet 
jong talent in tegen corona neer  

In ’t Gasthuis in Wijnegem speelt het Koninklijk Wijnegems Toneelgezelschap nog tot 
11 december twaalf coronaveilige voorstellingen van ‘En Buiten Regent Het’. “Dit stuk 
is uit de rijke fantasie van de acht jonge acteurs/makers geboren, in volle coronatijd. 
Over het vinden van die ene ‘sleutel’: de toegang tot…  iets anders” aldus een fiere 
voorzitter Christof De Mol.

“Het KWTG werkt sinds 1999 doelbewust aan vernieuwing en verjonging,” vertelt Christof 
De Mol. “Met succes. We wilden onze jonge leden warmhouden, uitdagen zich voluit leren 
smijten op de scène. We gaven hen als bestuur carte blanche - en een professionele 
regisseur. Een investering in de toekomst.”

Regisseur van ‘En Buiten Regent Het’ is Peter Spaepen. “Het harde denkwerk van de 
makers staat het belangrijkste ingrediënt van deze musical niet in de weg: pure pret. Dat 
spat eraf. Je kan zonder te veel nadenken mee in ons knotsgekke universum duiken.”

Of de kaartenverkoop vlot in coronatijd? 
“We merken zoals elders dat het 
publiek nog twijfelt. We zitten nu aan 
40 tot 60% zaalbezetting. Hoewel we de 
zaalcapaciteit van onze 99 theaterzetels 
volledig zouden mogen benutten van ‘t 
Gasthuis, vinden we dat geen ramp. Zo 
kunnen we twee veilige groepen creëren.”

De rollen worden overtuigend ingevuld 
door Nando Mertens, Stephanie Vanherck, 
Brent Mortelmans, Jens Van Campenhout, 
Kim Laenen, Tine Van Hooydonk, Robin 
Janssens en Brent Jacobs.
www.kwtg.be boeken via tickets@kwtg.be 
of 0479 27 54 17.

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

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.

1025 e

RESTAURATIE VAN 
ANTIEKE MEUBELEN

Paul Goyvaerts
0496 43 68 54

Knappe blanke man bl ogen bruin 
haar sportief body, verzorgd, 1m 
72 gr vast werk op zoek naar 
een mooie Aziatische vr Thaise 
vr van 28+ voor vaste relatie 
sms  0470.118.936 Gr geert.  K34

Te koop: eetkamer massief eik cognac, 
dressoir L203 H106 D50, tafel L190 B95, 
buffetkast H230 B178 D50, vraagprijs 
2.000 euro tel 0497.62.31.79  Z531

Te koop: app. 116m2, centrum Schoten, 
liv 52m2, kkn 13,5m2, slpkmrs 16m2 / 
9m2, 2de verd., geen lift, ruim toeg. 
trap, instapklaar, Z terras, garage 
+ prive staanpl., onmidd. vrij, bel 
na afspr., tel contact 0476.27.21.49



Verbertstraat onderbroken 
tot 3 december          

Een woning in de Schotense Verbertstraat wordt afgebroken. Daardoor 
is deze belangrijk invalsweg naar het dorpscentrum nog tot en met 3 
december onderbroken voor het verkeer.

Passeren op de Verbertstraat kan niet tussen de kruispunten met de 
Leo Van Hullebuschstraat en Jozef Van Craenstraat uitgezonderd de 
kruispunten zelf. Auto’s, vrachtwagens en bussen moeten omrijden via de 
Leo Van Hullebuschstraat, Hendrik Consciencestraat en de rotonde van de 
Verbertstraat/Hendrik Consciencestraat. 

Fietsers en bromfietsers worden 
omgeleid via de Jozef Van 
Craenstraat, Kalstraat en Leo Van 
Hullebuschstraat. Voetgangers 
hebben nog wel recht en 
mogelijkheid tot doorgang.

Bus 780 zal de haltes ‘Rusthuis’ en 
’Kerkhof’ tijdelijk niet bedienen. 
Er wordt een tijdelijke halte 
’Kerkhof’ voorzien in de Leo 
Van Hullebuschstraat juist voor 
het kruispunt met de Hendrik 
Consciencestraat.

SCHOTEN
Hoogmolendijk 2, 2900 Schoten

03/658.00.14

kantoor.fidelia@verz.kbc.be

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

03/636.02.20

WWW.FIDELIAVERZEKERINGEN.BE

SCHOTEN
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03/658.00.14
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SINT-JOB
Brechtsebaan 6A, 2960 Sint-Job-In’t-Goor

03/636.02.20

WWW.FIDELIAVERZEKERINGEN.BE

Fonoplaten: ik koop collecties, 
lp’s, Rock, Pop, Jazz enz.., beste 
prijs tel 0475.37.64.96  Z112

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

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

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

Te koop: haagplanten, Lusta-
nica 100/125h, Taxus 100/125h 
12 euro, Taxus 150/175h, Os-
manthus 60/80h 11 euro, bol-
len 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.fran-
cken@hotmail.be  Z504

Ontstoppingsdienst
E.C.

Alle ontstoppingen
camera inspectie
24/7 bereikbaar
0468 21 28 68

Snoeien en vellen van bomen 
met hoogtewerker 
+ stronken frezen

www.bomen-patrickgeerts.be

0495 22 38 63





Te huur: Calpé, prachtig app, 2/4 
pers, zeedijk, gr zonnig terras, 
zeezicht, TV Vl., wifi , alle comfort, 
nog vrij van 16/1 – 31/1/22, 
foto’s tel 03.326.13.87  Z521

Te huur: Frankrijk Bedoin Mont 
Ventoux vakantiewoning midden 
in centrum parkeerplaats tuin 
alle comfort 6 pers. 3 slpk vrij 
zomer 2022 0472.53.77.02  Z522

Te koop gevraagd: 2de hands 
aanhangwagen, mag werk 
aan zijn, geen geremde, 
tel 0492.263.118  Z523

Goedkoop vellen van bomen 
en afvoeren, gratis offerte 
0478.715.534 (particulier)  K17

Gezocht: oude polsuurwerken of 
zakhorloges, mogen ook defect 
zijn. Tel Peter 0496.433.007  Z524

Te koop: kinderbed van 0 tot 6 
jaar, Br 90cm H 80cm L140cm, 
p.o.t.k. tel 0496.021.598  K39

Gezocht: lieve vrouw voor 
weduwnaar 71j, indien gewenst 
inwonend tel 0474.99.14.84  K40

Kinderen geven oud park Wijnegemhof 
verjongingskuur 

Na de veelbesproken dunningskap van vorig jaar, was het onlangs tijd om in het 
Wijnegemhof nieuwe bomen aan te planten. Burgemeester en schepenen kregen 
daarbij de hulp van veertig jonge kinderen. “We gaan deze aanplanting ieder jaar 
herhalen in verschillende sectoren zodat ook de generaties na ons van dit park 
kunnen blijven genieten “, aldus schepen voor Milieu en Leefbaarheid Tom Tachelet.

Na de uitdunning en een jaartje door kenners voorgeschreven rust voor de natuur in het park, is de 
gemeente nu aan missie heraanplanting begonnen. De Wijnegemse groendienst onder leiding van 
Pieter Liekens verrichtte het meeste werk, maar het waren de leerlingen van het eerste leerjaar uit 
De Notelaar, Vrije Basisoefenschool en Don Bosco die voor de finishing touch zorgden en zo meteen 
wat opstaken over de natuur.

“We hebben vandaag meer dan vijfhonderd jonge boompjes in de bodem gestopt. Een belangrijke 
stap in het duurzame herstel van de natuur in ons park”, aldus Tom Tachelet. “Uiteraard kozen we 
voor streekeigen groen. Soorten zoals haagbeuk, beuk, zomereik, wintereik, zoetekers, fladderiep 

en zomerlinde hebben nu eenmaal genen die 
het best zijn afgestemd op onze leefomgeving.”
De gemeente plantte meteen een struiklaag 
aan;  als mantelzoom en om meer biodiversiteit 
in het bos te brengen. Hierbij werd gekozen 
voor bloem- en vruchtdragende soorten 
zoals hazelaar, spork, sleedoorn en eenstijlige 
meidoorn. De kroon op het werk wordt 
binnenkort de aanplanting van een dertigtal 
water grotere bomen met een stamomtrek van 
toch al twaalf centimeter.

Het is de bedoeling dat de gemeente ieder 
jaar rond deze tijd een ander deel van het 
park opnieuw vol jong inheems plantgoed zet. 
Zo geraken de kale plekken in het gehavende 
Wijnegemhof stelselmatige opnieuw opgevuld 
met de meeste kans tot overleven en opgroeien.



Reeds 39 jaar het vertrouwde adres:
ZONWERING • ROLLUIKEN •SCREENS

TERRASOVERKAPPINGEN • LAMELLENDAKEN • RAAMDECORATIE

Kom langs in onze 
showroom en ontdek 

ons mooie gamma aan 
zonweringsproducten 
van het kwalitatieve 

merk Verano

Bel of mail voor een GRATIS prijsofferte

03/651 33 40
info.dekeyser@gmail.com 
Bredabaan 410, Brasschaat 

Open van ma t/m vrij van 9 tot 12u en van 13 tot 17u
Zaterdag van 10 tot 15u

GRATIS
MOTOR

RUIME TOONZAAL 300M²
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GRATIS
MOTOR

RUIME TOONZAAL 300M²

Gepens. prive’- of 
directiechauffeur zoekt werk, 
gsm 0497.66.08.23  K9

Te koop lot boeken aantal 170 
romans, kookboeken etc. 50 
euro  tel 0496.818.030  K10

Te huur: garagebox, Laaglandlei 
152 te Schoten, HP: 75 euro/
mnd. 0475/535302  K11

Te huur: appartement Antwerpen, 
dichtbij Berchem station, Van 
Luppenstr.24: 1 slaapk. grote 
living L-vorm keuken badkamer 
terras T.03 383.35.58  K12

Te koop: Lade-/kleerkast. B 1,8 m 
* H 2,1 m * D 0,5 m. Kan ook in 2 
aparte delen opgesteld worden. 
vol hout, licht beige kleur. 
Bezichtigen: tel 0485 86 58 50  K13

Goedkoop afbreken van 
uw afsluiting: betonplaten 
en afvoeren, gratis offerte 
0478.715.534 (particulier)  K21

Speelbos compleet na aanplant 
meer dan 4.000 bomen en struiken      

Zowat 400 leerlingen uit zes basisscholen van Zoersel hebben uit twee dagen tijd het 
Dwergenbos aan de rand van Sint-Antonius laten groeien. Op woensdag 17 en donderdag 
18 november hebben ze 4.350 bomen en struiken aangeplant op het terrein naast de 
Gestelsebaan, goed voor 2,34 hectare speelbos. Een jaar geleden was dat nog één 
grote grasvlakte. Begin van dit jaar vond al een eerste bebossingsfase plaats, daarbij 
werden met zo’n 5.000 bomen en struiken ongeveer 2,5 ha bebost. Het Dwergenbos is 
nu compleet, ongeveer een halve hectare van het gebied wordt ontwikkeld als open 
plek met speelnatuur. Al dat groen sluit mooi aan bij de Dwergenbergen, de groene 
speelzone vlak ernaast. 

Er werd in het bos een mengeling van verschillende boom- en struiksoorten aangeplant, 
afgestemd op de ondergrond, zoals zwarte els, wilg en boskers. Ook vruchtdragende 
soorten zoals wilde appel en peer, kruisbes en aalbes werden aangeplant. Volgend jaar 
komen er extra zitbanken, infoborden en wat natuurlijke speelelementen bij.

Kempens Landschap kocht de gronden aan in 2018 met verwervingssubsidies van 
het Vlaams boscompensatiefonds. Kempens Landschap, de gemeente Zoersel en 
de Bosgroep Antwerpse Gordel werkten samen aan een visie om de weilanden om te 
vormen tot een speelbos. De gemeente richtte tijdens de zomer van 2020 in eigen 
beheer al een deel van de open speelzone in met een wadi, een poel en speelbergen.

TE HUUR APPARTEMENT
1ste verd. groot terras, 1 slpk

‘s-Gravenwezel (niet geschikt voor kinderen)

0493 42 80 79

Klok 
stuk?

Alle merken GRATIS
afgehaald en teruggebracht

03 652 17 77

GEZOCHT REGIO RANST
ZELFSTANDIGE

THUISZORG MET ERVARING
1 OP 1 PRIVAAT

ALLEENSTAANDE DAME 
ZWAAR ZORGBEHOEVEND

AANGENAAM KADER
FLEXIBELE MOMENTEN

EIGEN VERVOER

CTC NA 18U

GSM 0478 721 868

Karweiwerken allerlei: goten,
Velux, tuinhuizen en carports op
maat, schouwen en schouw-
roosters, isoleren van daken en zolder-
vloeren, vliegenramen, ...
Kortom: klusjes waar de grote fi r-
ma’s niet om staan te springen!! 
Voor een vrijblijvende offerte:

info@koenvangompel.be of 
0493/14.14.73, www.koenvangompel.be



ALGEMENE
DAKWERKEN
- 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

KLEINE WATERSTR. 84 - 2970 SCHILDE - 03 385 39 95 - GSM 0496 52 52 03 - peeters.marcdak@skynet.be

BVBA

                   WIJ HELPEN U GRAAG VERDER MET DE NODIGE ISOLATIE-RENOVATIEPREMIES

PEETERS MARC

ZELFWERKEND GEREGISTREERD AANNEMER 021501

VELE REFERENTIES VAN TEVREDEN KLANTEN39 JAAR
ERVARING

Medeoprichter Vlaams Belang-
afdelingen overleden          

Mario Verbeek is begin november op 91-jarige leeftijd overleden. Verbeek was 
in Schilde, Zoersel en Zandhoven medeoprichter van de partij Vlaams Blok, nu 
Vlaams Belang. Hij zetelde van 1995 tot en met 2012 ook in de gemeenteraad 
van Zoersel en kreeg er in 2014 de titel van ereraadslid toegekend. De lokale 
politiek was een late roeping. Voordien werkte de in 1930 in Deurne geboren 
Verbeek als gewestbeheerder in Congo en bij verschillende firma’s, tweemaal 
als zaakvoerder.

REEDS 35 JAAR EEN UITZONDERLIJK
SLAAGPERCENTAGE!

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

www.rijbegeleidingkruger.be  -  03 651 50 40
L

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.

Loodgieterij 

LEO VERVOORT
Wouwersdreef 39 - 2900 Schoten
T. 03 658 18 99  GSM 0475 83 78 50

Koper- en zinkwerken
Plaatsen van 

badkamers en warmwatertoestellen
Rioleringswerken

T. 03 658 18 99  GSM 0475 83 78 50

Koper- en zinkwerken

Garagepoorten   
domeinpoorten  

zonwering  rolluiken  
automatisaties

alle herstellingen
en onderhoud

03/658 14 80
info@poortencentrale.be

Projectgronden, afbraakpanden, 
opbrengsteigendommen, etc. 

Contacteer ons op 
0472/98.33.10 

of info@8c8vastgoed.be,
Carolien Snoeys, 

8C8 VASTGOED BVBA























































DE VOORKEMPEN

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

Bosch Car Service

compleet, goed en betaalbaar

ACTIE
BIJ ONDERHOUD

GRATIS 2L 
SCREENWASH

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

Te koop: handige TV-en 
opbergkast op zwenkwielen, met 
dubbele rug voor kabels, afm 
H160, B160, D61, p.o.t.k. , kom 
kijken, tel 0479.711.765  K38

Gratis trampoline, 2m doorsnede, 
gebruikte staat, zelf te demonteren 
tel 0497.440.664  Z532

Te koop: slaapkamer, kleerkast 
B250cm H222cm, 2x nachttafel, 

Vaarttheater zet knappe De Vrek 
Het Vaarttheater doorbreekt de coronastilte met De Vrek. De klassieker van Molière in een 
bewerking en regie van Tom de Beckker is nog tot 4 december mee te maken in het gezellige 
theatertje aan de Heikantstraat. Een prachtige productie eens te meer, maar voor acteurs, 
regisseur en de hele crew van het Vaarttheater was het niet evident om dit stuk te spelen voor 
haar trouwe publiek. En dan hebben we het niet alleen over het verplichte mondmasker…

“Toen we lang geleden aan Tom vroegen of hij een bewerking wou maken van ‘De Vrek 
van Molière’ en het stuk ook wou regisseren, kon hij niet enthousiaster reageren. Ook 
omdat het naar eigen zeggen ‘in zijn oude stal’ was, waar hij als beginnend acteur zo 
veel kansen heeft gekregen”, vertelt Nancy Peeters van het Vaarttheater.

Met die liefde in het hart en de lat die extra hoog lag om na de hallucinante epidemie 
opnieuw aan de slag te mogen gaan, is Tom er met de cast in gevlogen. Vanaf 
repetitiedag één zaten de sfeer en de goesting er bij iedereen in. Met deze mooie 
productie als resultaat. 

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

MAGINEL
Algemene elektriciteitswerken

0476 58 41 14
WIJ KOMEN OOK VOOR KLEINE WERKEN!

GEBED AAN HET HEILIG HART
Dat het Heilig Hart van Jezus aan-
beden, 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 be-
danken met de beloften dit bericht te 
publiceren voor de bekomen gunst.

J.V.

“Al moeten we toegeven dat er best wel wat hindernissen zijn geweest”, vertelt Nancy. 
“Zo hebben we de première moeten afblazen door ziekte van één van de actrices. 
Maar regisseur en cast zijn niet bij de pakken blijven zitten en in plaats van eindelijk 
in première te gaan op 12 november, werd er die avond (na een negatieve coronatest 
van de zieke) intensief gerepeteerd met een vervangster. Zaterdagochtend heeft 
die zich verdiept in het aanleren van de teksten en na nog een intense repetitie op 
zaterdagmiddag, heeft zij ’s avonds toch een foutloze voorstelling mee gespeeld. 

Hoedje af.”
Alsof dat niet volstond, kwam een week later het bericht dat een andere actrice 
huisarrest had gekregen wegens een positieve test bij één van haar kinderen. Nancy 
Peeters: “Op dat moment is onze regieassistente die rol beginnen instuderen en na 
alweer een intense repetitie op vrijdagnamiddag, speelde ook zij dat weekend foutloos 
mee. Veel respect voor zoveel inzet van de hele cast.”

Heeft ook u zin gekregen in een avond (middag) amusement, dan kan u nog komen 
genieten tot zaterdag 4 december. Reserveer uw tickets op www.vaarttheater.com

2x commode, 1 spiegel, bed 
200cmx160cm, iz boxspr. Vp 500 
euro tel 0497.62.31.79  Z530

Gezocht: winterstalling 
voor camper, L8m – H3,5m, 
tel 0475.23.53.69  K33



Te huur: Antwerpen 2060, 
De Pretstraat 71, 1ste verd, 
open kkn, living, badk, 1 
slpk, geen huisdieren, prijs 
650 euro/mnd, vrij 1 januari 
2022, tel 0473.765.143  Z510

Gezocht: betrouwbare en flexibele 
NANNY/OPPAS voor 2 kinderen, 
elke vrijdag en af en toe ook 

Met of zonder sombrero: 
Diabolocos laten iedereen genieten 

van rugbysport         
De plezantste ploeg van Antwerpen? Dat zouden wel eens Diabolocos kunnen zijn, de pas 
opgerichte mixar-afdeling van RC Diabolos Schilde. Een test om bij haar trainingen ook 
mannen en vrouwen met een beperking te betrekken liep zo positief, dat de rugbyclub als 
eerste in de regio Sam  en heel wat andere ‘locos’ wist te verleiden om zich om de veertien 
dagen lekker mee ‘vuil’ te maken en plezier te maken tijdens de ‘derde helft’.

Met zijn ruim één meter tachtig en forse lichaamsbouw lijkt Sam  (26) wel geknipt voor 
de rugbysport. Toch heeft hij nog even getwijfeld toen Tania Proesmans, één van zijn 
opvoeders in de vzw Albe, hem voorstelde om eens mee te trainen bij Diabolocos. 
Albe is de mooie en veilige plek in Kapellen waar Sam en zo’n vijftig andere volwassenen 
met een psychiatrische problematiek of mentale beperking samenwonen en van de beste 
zorgen genieten. Proesmans deed het voorstel niet lichtzinnig. Ze is naast toegewijd 
psychiatrisch verpleegkundige ook rugbymama en kent de goede sfeer en degelijke 
begeleiding bij de club in ’s-Gravenwezel al langer.

“Jij bent goed gek! Dat is toch geen sport voor jou”. Dat zei Sams moeder aanvankelijk toen 
ze hoorde over de plannen van haar zoon om zich aan te melden als rugbyspeler. “Maar na 
deelname aan een initiatie door Diabolocos hier in de tuin van Albe, ben ik toch maar naar 
de proeftrainingen gegaan”, vertelt Sam.
RC Diabolos Schilde bestaat dertig jaar, telt 250 leden en stuurt wekelijks teams van U6 
tot senioren het veld in. Dat nu ook Sam, Domien, Björn, Albert, Michel en nog drie andere 
spelers met een beperking er zich op korte tijd helemaal thuis voelen, is de verdienste van 
de hele club. 

Het Diabolocos-verhaal begon bij enkele rugbypapa’s. In volle coronaperiode smeedden 
zij de plannen voor oprichting van een zogenaamde mixar-afdeling. Mixar is de afkorting 
voor wat internationaal bekendstaat als Mixed Ability Rugby. Sinds 2017 promoot ook Rugby 
Vlaanderen dit project, dat inclusie als voornaamste doelstelling heeft.
Zowel ervaren Diabolocos-begeleiders Ben Bax, godsdienstleraar op het Xaveriuscollege, 
Geert Verlinden, medewerker bij voorziening Pagode, als de broers Alexander en Matthias 
Meyers geloven rotsvast in de mixar-formule. “Zo kunnen we mensen met én zonder 
beperking samen en evenwaardig laten opgaan in de rugbysport”, aldus Bax. 
“We kregen van clubvoorzitter Didier Vanderhaegen groen licht voor oprichting van ons 
eigen team en doopten dat met een vette knipoog Diabolocos. We kozen een duiveltje met 
een grappige sombrero als teamlogo. Die Mexicaanse hoed dragen we ook tijdens feestjes 
op de club en wanneer we naar wedstrijden gaan.”

“De valide teamgenoten spelen niet alleen mee, maar ‘sturen’ het spel. Ze waken erover 
dat iedereen betrokken wordt en geregeld de bal toegeworpen krijgt. De verhouding 50/50 
is ideaal. Na de fysieke inspanning, de beslissing over winst en verlies en de deugddoende 
douche, maken we ook weer samen plezier in de kantine. In het Antwerpse zijn we bij RC 
Diabolos Schilde pioniers. Uit ervaringen van andere mixar-clubs weten we dat iedereen 
hier op termijn wel bij zal varen.”

Na vier geslaagde en sterk beleefde proeftrainingen, besloten de Diabolocos intussen om 
door te gaan met hun trainingen. Voor 70 euro, een bedrag dat louter terug te brengen is 
tot de kosten van de verplichte verzekering, kan iedereen aansluiten. 
“Onze mixar-spelers worden soms met busjes aangevoerd uit voorzieningen in de omgeving 
of ze geraken zelfstandig tot bij ons. We vinden altijd wel vrijwilligers om dat te regelen”, 
stelt Ben tevreden vast. “Onze droom? Goed blijven oefenen, straks geregeld een wedstrijd 
spelen - wie weet tegen het mixar-team van Rugby Mechelen of Hasselt – en met de hele 
bende één keer per jaar naar Frankrijk, Engeland of een ander rugbyland trekken voor een 
internationaal toernooi met bijhorende verbroederingen. Ik kijk er nu al naar uit.”
“Spijt heb ik er zeker niet van en mama is ook overtuigd nu”, zegt ‘sterspeler’ Sam  beslist. 
“Rugby spelen is plezant. De derde helft in de kantine is de beste helft hé. Dat heb ik al 
geleerd. Maar ik amuseer me ook op het veld hoor. Erg snel ben ik niet, maar ik heb andere 
troeven. Sommige spelers gaan zelfs meteen op de grond liggen wanneer ik eraan kom met 
mijn groot en sterk lijf, maar ik zal nooit iemand pijn doen. Fair play is heel belangrijk. Na 
elke training ben ik zelf wat stijfjes, maar dat hoort erbij.” (lacht)

Info www.rcdiabolos.be / diabolocos@rcdiabolos / 0479 85 74 52. Traingen gaan door op de 
terreinen van RC Diabolos Schilde aan de Moerstraat 57 in ’s-Gravenwezel.

SCHOTEN: Ridder Walter Van Havrelaan 390 - te renoveren bel-
etage woning : GLVL : gang, trap, garage met automatische poort, 
chauffageruimte, wasplaats, terras, tuin - 1ste V : Living, keuken, 
overdekt terras met trap naar de tuin, WC - 2de V : grote slpk, kleine 
slpk, badkamer - 3de V : 2 slaapkamers

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

Notarissen Luc DE FERM en 
Annekatrien VAN OOSTVELDT

Ringlaan 15
2170 Antwerpen - Merksem

Tel. 03 645 40 44
www.notarismerksem.be

UIT DE HAND TE KOOP

TRANSFORMATIECOACH  
Word de beste versie van jezelf!
Voor individuen en bedrijven die 

willen veranderen.
Ik ben Stefan Van Heester en 
ik begeleid je persoonlijk met 
praktische tips én humor naar 

verandering.
Meer info op mijn website: 

www.jaguarconsultancy.com
Stuur me een e-mail of 
bel me op 0468539772 

voor een afspraak. 
Eerste advies is gratis en 

vrijblijvend.

andere dag, afhalen van school/
in bad zetten/eten geven... vanaf 
JAN2021 eigen auto, Schoten. 
prijs overeen te komen. interesse? 
bel 0479 93 49 94  Z513

Fonoplaten: ik koop lp’s & maxi 
singles, disco, soul, rock, jazz, 
70-80-90, betaal beste prijs, tel 
0475.76.81.88 (particulier)  Z514

Te koop: propere golfballen, 
50 euro voor 100 ballen, 
tel 03.658.10.88  Z517

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

www.riolering-service.be

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



DAKWERKEN 
WIJNANTS JAN 

Voor alle dak- en renovatiewerken
Roofi ng, 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

KORT NIEUWS UIT DE REGIO 

BRECHT – SINTERKLAAS BEZOEKT DUBBELGEBUURTE EYNDOVEN-LOCHT
Ruim veertig kindjes uit de wijk Eyndoven-Locht mochten bij Sinterklaas en Zwarte 
Piet op bezoek. In een tent aan de Chirolokalen werd een mooie troon klaargezet 
waar de Goedheilig Man geheel coronaproof de kindjes kon blij maken. Het was een 
leuk samenzijn met de 
buurtbewoners van 
het dubbelgebuurte 
Eyndoven-Locht. Terwijl 
de kinderen een voor een 
bij Sinterklaas mochten 
komen, keuvelden de 
ouders gezellig rond een 
vuur met een glaasje 
Glühwein, een pintje 
of wat fris. Voor alle 
kinderen had de sint ook een leuke verrassing bij. Daarna namen de Zwarte Pieten 
groot en klein mee op fakkeltocht door de buurt. Voor de kinderen is het duidelijk. 
Sinterklaas is in de buurt. Ze kunnen al aftellen naar 6 december.

AANDACHT VOOR DE GESNEUVELDEN
In de hele regio werd 
op 11 november 
Wapenstilstand herdacht 
en ook in Zoersel was dat 
niet anders. In de drie 
deelgemeenten werden 
kransen neergelegd aan 
de monumenten van de 
gesneuvelden, zoals in 
Sint-Antonius aan het 
monument schuin achter 

de kerk. Om 10 uur vond ook een eucharistieviering plaats in de Sint-Elisabethkerk 
van Zoersel. 

SCHOTEN VERGEET OORLOGSSLACHTOFFERS WIJK DEUZELD NIET
Schoten beschikt over twee monumenten ter nagedachtenis van de slachtoffers 
van de twee wereldoorlogen. Burgemeester Maarten De Veuster (N-VA), diverse leden 
van het schepencollege, 
v e r t e g e n w o o r d i g e r s 
van oud-
strijdersverenigingen en 
natuurlijk de Harmonie 
Sinte-Cecilia hielden 
dan ook twee keer een 
ingetogen moment op 11 
november jongstleden 
Zowel achter de Sint-
Cordulakerk als aan de 
Deuzeldlaan werden kransen neergelegd. Daarbij werd door de Schotense muzikanten 
telkens de Brabançonne gespeeld. 
Het monument langs de Deuzeldlaan 
heeft er lang verkommerd bijgestaan, 
maar de gemeente Schoten liet het 
zes jaar geleden mooi restaureren. 
Sindsdien straalt de witte gedenkzuil 
opnieuw.

AANNEMER KOOPT

BESTE PRIJS, SNELLE AFHANDELING!
& 0487/286 430

opbrengsteigendommen, 
renovatie- en 

afbraakpanden, 
bouwgronden, 

projectgronden,
oude woningen...

www.dirkvanlaerbvba.be
info@dirkvanlaerbvba.be

www.dirkvanlaerbvba.be
info@dirkvanlaerbvba.be

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

INKOOP OUD GOUD EN 
JUWELEN: Denys & C a

Bredabaan 246
Brasschaat 03/430 20 83

www.denys-co.be



CC De Kaekelaar - Sint-Cordulastraat 10 - Schoten
info & tickets via: www.ccschoten.be/tickets - www.voorloes.be

OOK TE BEKIJKEN VIA

LIVE STREAM
www.voorloes.be

CD-VOORSTELLING
18 december 2021
voorstellingen om 14 uur & 20 uur

AFFICHE-CD VOORSTELLING.indd   1AFFICHE-CD VOORSTELLING.indd   1 2/11/21   16:342/11/21   16:34

Kinderen verkopen zelf speelgoed 
om Sinterklaas handje te helpen  

Gezinsbond ‘s-Gravenwezel organiseerde al voor de twintigste keer haar speelgoedbeurs 
in het Dorpshuis. Het werd ondanks de coronabeperkingen een geslaagde jubileumeditie.

“Typisch voor ons evenement was ook dit keer dat kinderen hun speelgoed zelf moeten 
verkopen, al dan niet vergezeld door hun papa of mama”, vertelt organisator Sieglinde 
Mertens van de Gezinsbond. “Het opzet is tweeërlei. We willen kinderen en gezinnen 
gelukkig maken aan betaalbare prijzen. Maar is er is ook opvoedkundig facet. We tonen 
kinderen dat speelgoed, waar ze zelf niet meer mee spelen, nog een tweede leven kan 
krijgen bij iemand anders. Twintig jaar geleden was het tweedehandscircuit nog niet zo 
ingeburgerd. We zijn hierin echte pioniers geweest.”

Sieglinde en haar team zijn blij dat de beurs dit jaar toch kon doorgaan, al verhuurden 
ze bewust een tiental tafels minder dan anders, wanneer het Dorpshuis telkens uitpuilt. 
De kopers werden eveneens in het kader van coronapreventie slechts in kleine groepjes 
binnengelaten, zodat er in de zaal altijd genoeg ruimte en zuurstof bleef. Iedereen moest 
ene mondmasker dragen.

“Dat zorgde wel voor een lange wachtrij, maar de meeste mensen waren blij dat de beurs 
eindelijk opnieuw plaatsvond en eens binnen, hadden ze meer ruimte om te kiezen”, blikt 
Mertens terug.

Speelgoed dat niet verkocht geraakt raakte, kon na afloop geschonken worden aan de 
slachtoffers van de overstromingen in Wallonië. Heel wat jonge standhouders’ deden dat.

Voor het behalen van
rijbewijs B

Tel. 0475 64 14 13

RIJSCHOLING.BE
Veilig leren autorijden

Te koop: manuele inval. 
Rolstoel, tel tussen 14 en 
17u, tel 03.658.70.92  K14

Goedkoop verwijderen van 
afvoeren van coniferen en 
hagen, gratis offerte tel 
0487.715.534 (particulier)  K18

Goedkoop leegruimen van uw tuin, 
planten, hagen enz.. gratis offerte 
0478.715.534 (particulier)  K19

Te huur: garage, vrij, R.W.V 
Havrelaan 22-24 Schoten, 
tel 0477.33.28.34  K15

Te koop: 950 singles voor de 
prijs van 320 euro te bekijken op 
2de hands tel 03.288.10.81  K16

Te koop: gaskookplaat 60x60cm, 
AEG slechts 8 maanden oud, 
p.o.t.k. tel 0473.72.92.38  Z520

Goedkoop afbreken van 
uw tuinhuis, garage, 
hagen enz  gratis offerte 
0478.715.534 (particulier)  K20

- ERVAREN SCHILDERS -

T +32 3 353 33 30

     chapeau schilders

www.chapeauschilders.be

     chapeau schilders
- ERVAREN SCHILDERS -

GEVRAAGD
WIJNEN - CHAMPAGNE

en PORTOS
Aankoop volledige wijnkelders 

en kelderresten
Tel. 03 295 60 60 (tijdens kantooruren)

Tuinaanleg 
Ronny Kanora

Aanleg - onderhoud - renovatie 
van tuinen - ontmossen gazon

Vrijblijvende prijsoff erte

Tel. 0477 30 64 23
Ronny.kanora@telenet.be

HONDENVAKANTIE?
beperkte opvang

niet in kennels
ook hondenkapsalon 

zeer professioneel 
jaren ervaring

T. 0474 71 53 97



14 DECEMBER

6 DECEMBER

SPECIALE SPECIALE 
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EDITIEEDITIE

Groene vlag blijft wapperen in 
park Vordenstein  

De beheerders en vrijwilligers van Vordenstein winnen al voor de derde openvolgende 
keer de Green Flag Award. Een internationale erkenning is dat voor het duurzaam 
beheer van dit Schotense park. De Vlaamse overheid, eigenaar van de voormalige 
kasteeltuin, betrekt bewust de vrijwilligers bij de viering want die steken flink mee de 
handen uit de mouwen in Vordenstein.

Green Flag is een label voor wereldwijd maar liefst 2300 duurzaam beheerde parken dat 
in België beheerd wordt door de organisatie GoodPlanet. Het Provinciaal Groendomein 
Prinsenpark in Retie en Vrijbroekpark in Mechelen zijn de nieuwkomers voor 2021. De 
andere Groene Vlag-parken zijn het Vrieselhof in Ranst, de Kesselse Heide in Nijlen, het 
Provinciaal Groendomein Rivierenhof in Deurne, De Averegten in Heist-op-den-Berg,-
allen in beheer van provincie Antwerpen. 

Daarnaast vielen ook Park Vordenstein in Schoten, als enige in beheer door het 
Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse overheid, en het Nachtegalenpark in 
Antwerpen in beheer door District Antwerpen, in de prijzen.

Het park is bewust relatief rustig en vriendelijk voor de oorspronkelijke bewoners: de 
wilde dieren. Dat komt onder meer omdat er geen honden toegelaten zijn. De uitbating 
van de oranjerie als horecazaak gebeurt bewust ook niet al te commercieel. Dankzij 
Steffie, een jonge vrouw met autismespectrumstoornis die dolgraag een baan in de 
horeca wilde, en haar ouders Patrick Baetens en Anita Luyckx kan je er wel lekker 
eten en drinken. 

“Deze onderscheiding komt zeker ook onze honderd vrijwilligers toe, die dit park mee 
in topvorm houden”, aldus Wim De Maeyer van Agentschap voor Natuur en Bos.
De vijf ANB-groenarbeiders staan er inderdaad niet alleen voor om het grote park 
netjes te houden. “We hebben samen met de ‘vriendenkring’ al heel wat gerealiseerd”, 
aldus hun coaches Joris Eynatten en Dirk Van Himbeeck. “Dat gaat van een speelhutje, 
hangstoeltjes en poorten tot een metalen rozenpergola en imposant cederhouten 
vogelvoederhuis.”

Te huur: Middelkerke zeedijk, 
app. 3 slpk, 7p., alle comfort, 
wknd 190 euro, mw 190 euro, 
week 310 euro, chalet nabij Laro-
che, 6p., wkn 120 euro, mx 120 
euro, week 195 euro, buiten de 
vakantieperiode, www.eventus-
senuit.be, email adres: lucderae-
dt@telenet.be, tel 03.353.18.51 
of 0474.96.54.19  Z41

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

GEBED AAN HET HEILIG HART
Dat het Heilig Hart van Jezus aan-
beden, 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 be-
danken met de beloften dit bericht te 
publiceren voor de bekomen gunst.

V.E.M.



MAISON D’AMOUR  Sensuele nieuwe 
dames vervullen uw stoutste dro-

men!!! Naast autokeuring St Job Afrit 
4,Jos Nuytsdreef 5 Brecht
www.maison-damour.be

Tel 0498 85 96 81

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

ZIN IN EEN
HEERLIJKE 
MASSAGE
BEL MIJ VOOR 

MEER INFO

0474 565 237

www.candlelightbar.be
Meisjes gevraagd

dagen en uren o.v.t.k. , ZEER GOEDE VERDIENSTE
Wezelsebaan 256 - 2900 Schoten 

0484 02 64 31
GEZOCHT:

VERANTWOORDELIJKE MET ERVARING

EPC ENERGIE-
PRESTATIE-

CERTIFICAAT
Snelle service

EPC Irene
tel. 0496 556 182

Wijnegemse Biertonnen vieren ook 
zonder stoet               

Ook voor De Biertonnen is het nieuwe carnavalsseizoen begonnen. Een 
stoet organiseert de Wijnegemse carnavalsvereniging al jaren niet meer, 
maar een kroegentocht ondernemen; dat lukte nog wel. 

“Onze carnavalsgroep werd door Alda De Graaf en haar man 44 jaar geleden opgericht”, 
vertelt gewezen jeugdprinses Kelly Verbinnen. “Sinds enige tijd zwaait Prinses Liliane Vets 
de scepter in onze gilde. Zij is beter bekend als Moe Palm. Die roepnaam dankt ze aan haar 
voorkeur voor het amberkleurige bier. Maar ze is ook in het echte leven mijn moeder.” 

11 november was onlangs het traditionele sein om het nieuwe seizoen op gang te trekken, 
dit ondanks donkere coronawolken die zich alweer samenpakken boven de carnavalisten 
en al wie graag uitbundig feestviert. 

De carnavalisten deden verschillende cafés in Wijnegem aan. Gestart werd in café Den 
Babbel van wijlen Robby Vinny, de bekende charmezanger. Het wordt sinds zijn overlijden 
in 2016, gerund door zijn weduwe Linda Verwerft. 

Den Babbel is al jaren het stamcafé van de Biertonnen. Ook medestichtster van de gilde 
Alda De Graaf, tevens moeder van Robby Vinny, was weer van de partij. “We belegden 
broodjes om later uit te delen aan de andere carnavalisten want onze dag zou lang 
duren”, aldus Kelly.

DENYS & CO

INKOOP OUD GOUD, 
JUWELEN EN MUNTEN.

HERSTELLINGEN 
EN EIGEN ONTWERPEN.

UNIEKE GOUDEN 
EN VINTAGE JUWELEN 

BREDABAAN 246, BRASSCHAAT 
03 430 20 83

EN ANDERE PLAATSEN

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

TE KOOP GEVRAAGD
AUTO’S en CAMIONETTEN

ook accident of defect
Gsm 0475 32 44 00 

aankoopvanvoertuigen@skynet.be

 REPARATIE KLOKKEN
kan ook bij u thuis

0497 62 15 62



INFOSESSIE                    3 DECEMBER 13U30
Kanker.. hoe praat ik er over met mijn (klein)kinderen?, www.casacallenta.be,  tel 03.653.52.74 
of casacallenta@bielebale.be

HUMOR                                3 DECEMBER
Adriaan Van Den Hoof, Het ’t zal schoon zijn als het af is  cc.schoten.be

TONEEL                                                                       T/M 5 DECEMBER
KWTG presenteert, … en buiten regent het, Hilarische musical met twee kanten, ’t Gasthuis, 
Turnhoutsebaan 199, 2110 Wijnegem, www.kwtg.be

UITREIKING JOZEF SIMONSPRIJS AAN FAMILIE NEEFS 5 DECEMBER 15U
Marnixring, Voorkempen Pater Stracke, herinnering aan Louis Neefs en waardering voor Connie 
Neefs, Günther Neefs en Hannelore Candries, cc De Kaekelaar, St. Cordulastraat 10, Schoten

OPENDEUR MUSEUM VOOR HEEMKUNDE                 5 DECEMBER 
Erfgoed, Heemhuis De Drie Rozen, Kerkstraat 41, s’-Gravenwezel, 14u, tel 03.658.87.50, 
secretariaat@dedrierozen.be

WINTERSFEERCONCERT                            5 DECEMBER 
o.l.v. Onbevlekt Parochiekerk, Maria-ter-Heide, Bredabaan 1047, Brasschaat, brasschaat@
vtbkultuur.be, www.vtbkultuur.be/brasschaat, tel 0484.92.01.05

CINEMA                                              6 DECEMBER 
Sami Blood, Werf 44, Schoolstraat 44, Schilde, www.werf44.be

FILM                                              6 DECEMBER 
De Klucht van de brave moordenaar, Heemhuis Scilla, Alfons Van den Sandelaan 4, Schilde, 
www.scilla.be

THEATER                                              9 DECEMBER 
Begin, door Elena Peeters, Cultuurcentrum schoten, ccschoten.be

KAAS EN WIJNDAGEN IN OELEGEM  
                                            10 DEC 18-22U - 11 DEC 13-22U - 12 DEC 12-19U30
Parochiezaal van Oelegem Venusstraat, Solidariteitsgroep tel 0477.31.59.10

TONEEL                     T/M 19 DECEMBER
In de Duinhalm, www.ewt.be- Deurne

* ONDER VOORBEHOUD VAN ANNULATIES

CULTUUR
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WANDELINGEN

CULTUUR

GEZOCHT

UW ACTIVITEITEN HIER? MAIL HET DOOR OP INFO@BODEVANSCHOTEN.BE

WANDELINGEN

NATUURWANDELING                                                               9 DECEMBER
Grote Zeurtwandeling in Schoten, Startplaats, De Drie Rozen, ’s-Gravenwezel, tel 03.658.87.50, 
secretariaat@dedrierozen.be

VERTELWANDELING                                        12 DECEMBER
In het Vlaams Tram en autobusmuseum, Diksmuidelaan 42 te Berchem, donkwijk@gmail.com

HERFSTWANDELING                                     TOT 26 DECEMBER
Trage herfstwandeling – zoektocht, Wijnegem, www.voorkempen.be, 03.685.34.21 
toerisme@voorkempen.be

UW ACTIVITEITEN HIER? MAIL HET DOOR OP INFO@BODEVANSCHOTEN.BE

Te koop: propere golfballen, 
50 euro voor 100 ballen, 
tel 03.658.10.88  Z517

Te koop: Opel Astra Classic 
1996, 4 deuren, 25 jaar, goede 
staat ook voor collectors, prijs 
750 euro, tel 0486.245.784  K1

Te koop: smeedijzeren 

Sint-Job – Gezinsbond geeft 
eeuwfeest een duurzame twist met 

planten notenboom   
De Gezinsbond bestaat honderd jaar. In Sint-Job werd dat gevierd met het planten van 
een notenboom in De Leeuwerik en een overzichtsexpo. “Gezond leefmilieu en propere 
lucht voor onze gezinnen”, stelt voorzitster Betty Goossens.

“Honderd jaar al werken we aan het welzijn van gezinnen. Welzijn is te verstaan in 
onder meer kindergeld, studiebeurs maximumfactuur in de kleuterschool en verlengd 
ouderschapsverlof. De Gezinsbond heeft in Brussel altijd mee aan tafel gezeten om 
dit allemaal te bepleiten. Gelukkige gezinnen maakt ook gelukkige mensen”, meent 
Betty Goossens. “Daarnaast willen we onze gezinnen en kinderen laten opgroeien in 
een gezonde omgeving. Daar zorgen onder meer bomen voor. Daarom planten we hier 
vandaag een notenboom. Die zuivert lucht en draagt vruchten. De vruchten zijn echter 
voor later, voor de kinderen en kleinkinderen van deze kinderen. Die kunnen hier noten 
komen rapen.”

“Het planten van bomen staat vaak symbool voor een nieuw toekomstbeeld na een 
periode van ingrijpende veranderingen. Er is hoop dat we deze moeilijk periode stap 
voor stap achter ons kunnen laten”, vult schepen van Groenvoorzieningen Daan De 
Veuster (CD&V) aan. “Daarom schenken we graag deze notenboom aan de Gezinsbond, 
een extra aanwinst ook voor ons nieuw park hier in De Leeuwerik dat volgens nieuwe 
inzichten is ontwikkeld. Klimaatrobust en dus klaar voor de toekomst. Maar we blikken 
ook graag achterom, naar de Gezinsbond waarvoor verschillende generatie zich al 
honderd jaar inzetten. Een ontegensprekelijke meerwaarde betekenen voor kinderen 
en gezinnen.”

Over die inzet in Sint-Job loopt ook de overzichtsexpo in dienstencentrum De 
Lindeboom. Zo ontdek je onder meer foto’s van de kookcursus voor mannen, de 
vakantiespelen op Vorsenkwaak, jeugdatelier De Snippers en de peuterclub.

 

 EPC nodig? 
Plaatsbeschrijving nodig? 
info@VeiligBouwenbvba.be 

Gsm: 0476 45 20 43 
 

Caravan te koop gevraagd.
Liefst in goede staat, 

mag oud zijn.
Tel. 0495 52 95 27

poort, 280cm br, gegalv. En 
degelijk materiaal, prijs 800 
euro, tel 0486.51.24.68  K2

Te koop: volledige 
i j s h o c k e y u i t r u s t i n g 
tel 0472.73.92.76  K3

Te koop: 2 paar langlaufski’s met 
bottinnen maat 38, keyboard 
kn 2000, Technics met 61 
toetsen, 2 marktparaplu’s + 
staanders, partij polijstborstels 
tel 0477.37.26.83  K5

*



@verteren doet renderen!

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!

WERFT AAN

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

Gratis opruimen van inboedels 
bel vrijblijvend 0478.53.67.19 
(particulier)  Z200

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

Ik ben op zoek naar werk: heb 
veel ervaring met algemene 
renovatiewerken, bezetten, 

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.

Je profiel:
• Eerlijke, stipte, goede werker, flexibel, bereid om al doende te 

leren.
• Een verzorgd uiterlijk, vriendelijke houding en ordelijk werk 

zijn belangrijke eigenschappen om klantgericht te kunnen 
functioneren.

• Ervaring met het plaatsen van Gyproc-wanden en stukadoorwerk 
is een sterke troef.

• Je beschikt over een rijbewijs B.

We bieden:
• Voltijds contract van onbepaalde duur met correcte verloning.
• Werken in een dynamisch team met modern denkende 

zaakvoerders en mogelijkheden om mee te ontwikkelen binnen 
een sterk groeiend bedrijf.

• Goede opleiding “on the job”.

Interesse?
Bel Danny Daniels op 03 644 68 88 tijdens de kantooruren of mail 
naar danny@alpha-heating.be.

ikhouvanvuur.be

Alpha Heating
haarden & interieur

INSTALLATEUR
HAARDEN (M/V)

zoekt

ERVAREN PLAATSER
SCHRIJNWERK / HOUTEN en
ALUMINIUM CONSTRUCTIES

Uitstekende verloning
Extralegale voordelen
Aangename werksfeer

Kandidaten graag reageren op nummer
0468 266 045

of info@n-construct.be

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

Schrijnwerker met fi jne 
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

Alle schilderwerken binnen 
en buiten door Poolse 
mannen, tel 0496.08.41.68 
of 0496.63.79.78 
(particulier)  Z502



Actief in de produktie van kunststoffen zoekt:

MACHINE-OPERATORS 
Ploeg vroege of late (maandag tot vrijdag)

Handig, zelfstandig, met verantwoordelijkheidsgevoel, 
initiatief & kwaliteitsbewust

Min. 5 jaar ervaring met machines

Wij bieden:
Vast werk & gevarieerde taken

Prettige werkomgeving

Graag kontakt opnemen per e-mail 
met Nico Van Malderen: nlu@luxilon.be

Luxilon Industries n.v.
Industriepark Z1 - Vosveld 11L - B-2110 Wijnegem, Belgium

Tel. +32 3 326 33 88  I  nlu@luxilon.be  I  www.luxilon.be 

Are you passionate about strings?

Machine operatoren
- 3 ploegen
- Handig, zelfstandig, zin voor initiatief, 
    verantwoordelijkheidsgevoel, gezond verstand
- Affiniteit met techniek
- Oog voor kwaliteit

Wij bieden:
- Contract van onbepaalde duur
- Aantrekkelijk salaris
- Afwisselend takenpakket
- Interne opleiding
- Doorgroeimogelijkheden

Je komt terecht in een jong, dynamisch team 
in een no-nonsense werksfeer.

Luxilon Industries NV
Vosveld 11L – 2110 Wijnegem

Contact: Joeri Truyen 03/326 33 88 
 joeri.truyen@luxilon.be - www.luxilon.be 

Actief in de produktie van kunststoffen zoekt:

MACHINE-OPERATORS 
Ploeg vroege of late (maandag tot vrijdag)

Handig, zelfstandig, met verantwoordelijkheidsgevoel, 
initiatief & kwaliteitsbewust

Min. 5 jaar ervaring met machines

Wij bieden:
Vast werk & gevarieerde taken

Prettige werkomgeving

Graag kontakt opnemen per e-mail 
met Nico Van Malderen: nlu@luxilon.be

Luxilon Industries n.v.
Industriepark Z1 - Vosveld 11L - B-2110 Wijnegem, Belgium

Tel. +32 3 326 33 88  I  nlu@luxilon.be  I  www.luxilon.be 

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, 
schilderen, afbraakwerk, 
Nederlandstalig, gratis 
prijsofferte, referenties 
tel 0496.08.41.68 of 
0496.63.79.78 (particulier)           
                                 Z503

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
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

Ik zoek een baan:  ik kan 
complete interieur en exterieur 
renovaties van het huis 
maken, evenals het monteren, 
demonteren, tel 0485.76.52.98 
(particulier)  Z511

Klinker/kasseiwerken,aanleg 
houten terrassen en 
afsluiingen,aanleg gazon 
en tuin, versterken 
oevers van vijver met 
hout,plaatsen,tuinhuizen en 
carports,afbraakwerken...,gr.
prijsoff , Zelfwerkend 
patroon,0498.442.257                   
                        (particulier)

Tuinman zoek werk tel 
0489.09.65.46 (particulier)

zoekt

VOLLE GAST
met rijbewijs

Goede verloning

Tel. voor meer info

0472 29 07 95



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, 

welzijnsvereniging

Met haar twee woonzorgcentra, Verbert-Verrijdt in Schoten en Rustenborg in Wijnegem, en dagverzorgingscentrum ’t Dorp, kan de 
Woonzorggroep Voorkempen zich beroepen op een jarenlange ervaring als kwaliteitsvolle dienstverlener aan zorgbehoevende 
ouderen een nieuwe (t)huis aan te bieden in een aangenaam woon-, leef- en zorgklimaat.

De Woonzorggroep is volop in beweging en werkt aan de toekomst. Wij dragen kwaliteit hoog in het vaandel, waarbij respect en 
waardigheid voorop staan. De bewoner staat centraal en kan steeds rekenen op gepaste zorg én welzijn. 
Om de missie en de visie van de organisatie te realiseren, is Woonzorggroep Voorkempen op zoek naar een (m/v):

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

Takenpakket: • Samen met het directieteam ontwerp je, voer je uit en evalueer je systematisch en strategisch de meerjarenplanning
en het woonzorgbeleid • Je leidt en coördineert het woonzorgbeleid van de woonzorggroep Voorkempen. In samenwerking met het 
directieteam werk je een woonzorggericht beleid uit zonder de effi ciëntie, effectiviteit, kostenbeheersing en de zorg voor medewerkers 
uit het oog te verliezen • Je staat in voor een optimaal en performant beheer en fi nanciering van het woonzorggedeelte. 

Profi el: • Je hebt 4 jaar ervaring als leidinggevende in een relevante beroepsomgeving • Je hebt kennis van bestuurszaken: decreet 
lokaal bestuur, BBC-cyclus, etc. • Je hebt een zeer goede kennis wetgeving woonzorg: woonzorgdecreet, fi nanciering woonzorg, 
kwaliteitsdecreet, etc. • Je hebt goede kennis van zorgprocessen.

Ons aanbod: Je komt terecht in een toekomstgerichte sector in een functie die ruime verantwoordelijkheden biedt. Tijdens de eerste 
maanden krijg je de nodige opleiding en ondersteuning. We bieden je een geïndexeerd loon waarbij je start in salarisschaal A4a/
A4b: bruto maandsalaris ligt tussen de €4.142,13 en €5.817,85. We bieden ook extralegale voordelen zoals hospitalisatieverzekering, 
maaltijdcheques van 7 euro, ecocheques en een vergoeding voor woon-werkverkeer (fi ets & openbaar vervoer).

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

Hoe kan je je kandidaat stellen?
De sollicitatieprocedure bestaat uit een cv-screening, schriftelijke proef en interview en een assessment.
Je kan solliciteren tot en met 2 januari 2022 via sollicitatie@wzgvoorkempen.be.  
Wij verzekeren een vertrouwelijke behandeling van je kandidatuur.

betegelen, dakwerken, 
tel 0483.72.05.62
(particulier)  Z130

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

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

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

Gratis opruimen van inboedels 
bel vrijblijvend 0478.53.67.19 
(particulier)  Z200

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

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

Schrijnwerker met fi jne 
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

Alle schilderwerken binnen 
en buiten door Poolse 
mannen, tel 0496.08.41.68 
of 0496.63.79.78 
(particulier)  Z502

Ik zoek werk als poetsvrouw, 
strijken, wassen, … tel 
0489.79.80.60  Z516



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

zoekt

ERVAREN 
RECLAMEDRAGERS

Voor Schoten Donk
op zelfstandige basis, voor in werfreserve,

eigen vervoer vereist

03 685 01 01
info@bodevanschoten.be

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

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

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



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.

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.

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

Italiëlei 86 — 2000 Antwerpen — www.parlofoonspecialist.be

INTERESSE ?
Stuur motivering en CV naar

info@parlofoonspecialist.be

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.

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.

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

Italiëlei 86 — 2000 Antwerpen — www.parlofoonspecialist.be

INTERESSE ?
Stuur motivering en CV naar

info@parlofoonspecialist.be

Deurne - Antwerpen

kwaliteit sinds 1969

Als hecht familibedrijf zijn wij een gevestigde waarde 
in Antwerpen. 

Wegens expansie zijn we op zoek naar

OFFSET DRUKKERS
en DRUKKER/AFWERKER 

1-2-4 kleuren

Profiel :
Je kan zelfstandig werken en lost zelf problemen op.
Je hebt oog voor perfectie.
Je bent gedreven en houdt van het drukkersvak.
Je bent bereid om in te springen op andere afdelingen. 
Je kan je ervaring aantonen.

Aanbod
Je kan onmiddellijk in dienst treden.
Wij bieden een contract van onbepaalde duur.
Je ontvangt een marktconform loon en maaltijdcheques.

Hooftvunderlei 14, 2100 Deurne (Antwerpen)
Tel: 03 326 06 80 - E-mail: durnam@telenet.be - www.durnam.be

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, 
schilderen, afbraakwerk, 
Nederlandstalig, gratis 
prijsofferte, referenties 
tel 0496.08.41.68 of 
0496.63.79.78 (particulier)           
                                 Z503

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

Gevraagd
Enthousiaste fulltime

WINKELBEDIENDE
met/of zonder ervaring

Ook versnijden van verse charcuterie
Cv mailen naar id2@live.be of bellen 03 480 15 13

BAKKERIJ HELSEN - te Emblem

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

Ik zoek een baan:  ik kan 
complete interieur en exterieur 
renovaties van het huis 
maken, evenals het monteren, 
demonteren, tel 0485.76.52.98 
(particulier)  Z511

Klinker/kasseiwerken,aanleg 
houten terrassen en 
afsluiingen,aanleg gazon 
en tuin, versterken 
oevers van vijver met 
hout,plaatsen,tuinhuizen en 

carports,afbraakwerken...,gr.
prijsoff , Zelfwerkend 
p a t r o o n , 0 4 9 8 . 4 4 2 . 2 5 7
(particulier)

Gezocht werk: poetsen, 
strijken en ook in het weekend 
, ben ernstige persoon, 
tel 0485.22.35.43  Z518

Ik zoek werk als poetsvrouw, 
strijken, wassen, … tel 
0489.79.80.60  Z516

Alle schilderwerken, 
elektriciteit, kleine klusjes 
aan betaalbare prijzen, tel 
0484.981.159 (particulier) Z162



Containers voor groenafval 
goedkoop, tel 0487.715.534
(particulier)  K22

Geen tijd of zin om uw strijk 
te doen? Ik doe het voor u. 
Mits vergoeding ook halen 
en brengen in Schoten, 
7op7. Gsm:0479.902.135 
Tot horens  K23

Schilderwerken, gyproc, 
laminaat, alle soorten 
bezetten, schilderklaar 
maken, gratis prijsofferte tel 
0467.327.615 (particulier)  Z526

Gezocht werk: poetsen en 
strijken, met dienstencheques, 
goede referenties tel 
0468.48.43.01  Z527

Algemene elektriciteit. 
Nieuwbouw, renovatie, 
laadpalen, vervangen van 
zekeringskasten, tuinverlichting, 
... 0474 13 78 74  (particulier)  K24

Heeft u geen zin of tijd om 
uw strijk te doen? Ik doe 
hem graag voor u aan 10 
euro per uur, in Merksem, 
tel 0474.24.71.51  K35

Herftsbladeren opruimen, 
gepensioneerde man ruimt uw 
tuin netjes tel 0485.50.26.25 
(particulier)  K36

Gezocht: deftige 
Nederlandstalige poetsvrouw  
te Schilde voor 8u/2weken, 
tel 03.385.03.07 of 
0479.84.84.41  K37

Kapster komt aan huis: knippen 
20 euro, kleuren vanaf 20 euro, 
ook mannen, tel 0483.08.45.14 
Roos (particulier)  Z528

Bijlessen: Latijn, Frans, 
Nederl., gesch. door lic. 
met veel ervaring, tel 
0485.39.61.58  Z529

Lijfrente te koop gevraagd: 
ik zoek uw woning te koop 
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 0475/60 
53 34 voor meer info.

KANTOOR  • TEKEN & PLAN  •  COPYSHOP WWW.REPRO.BE

RE

interesse?
Dan ontvangen wij graag uw schrijven 
met bijgevoegd CV. 

COLLEGA
GEZOCHT

•1 Winkel / Copyshop medewerker
U staat klanten op een vriendelijke manier te woord en 
adviseert hen bij hun aankopen. Voorbereiden, produceren 
en afwerken van kopieer- en afdrukopdrachten conform de 
klantvraag zijn dagelijkse activiteiten.

•1 Intern commercieel/administratief medewerker
U werkt graag met de computer, houdt van klantencontact en 
vindt het assortiment van kantoormateriaal leuke producten 
dan bent u misschien wel de persoon die wij zoeken.

REPRO bv
Turnhoutsebaan 42-44 
2970 Schilde 
vacature@repro.be  

Wij zoeken naar mensen die met plezier komen werken 
en horen daarom graag in een sollicitatiebrief wat voor 
werk u graag doet en hoe uw takenpakket er moet 
uitzien.
Komt dit overeen met hetgeen wij kunnen aanbieden, 
nodigen wij u graag uit voor een gesprek.

Om ons team uit te breiden zijn wij op zoek naar:

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

PATISSIER (m/v)
zondag (ervaring vereist)

Bakkerij Dellafaile Schoten
Villerslei 23

03 658 45 86 - info@dellafaille.net

















Honderd jaar Gezinsbond Wijnegem 
gevierd                    

Ook in Wijnegem ging de honderdste verjaardag van de Gezinsbond niet onopgemerkt 
voorbij.

In augustus 1920 werden de eerste zaadjes van de Gezinsbond geplant in de vorm van 
een manifest. Negen maanden later, in mei 1921, werd de Gezinsbond geboren. Die telt 
in Vlaanderen nog altijd 200.000 leden verspreid over 900 afdelingen met bijna 12.000 
vrijwilligers. Elk jaar organiseren deze vrijwilligers en afdelingen samen  zo’n 8.000 
activiteiten, goed voor meer dan één miljoen deelnemers. 

“Op 15 juli 1921, dus precies honderd jaar geleden werd ook in Wijnegem de toenmalige 
Bond der Talrijke Gezinnen opgericht”, aldus Lieve Kelders (N-VA), voorzitter van de 
gemeenteraad, voorzitter van welzijnsvereniging Woonzorggroep Voorkempen en nog 
altijd vrijwillige medewerker van de Gezinsbond.

Om het eeuwfeest in de verf te zetten had de lokale afdeling een kindvriendelijke 
wandelzoektocht georganiseerd in oktober. De uitslag en de daaraan verbonden 
prijzen voor de winnaars werden zopas bekendgemaakt tijdens een feestelijke receptie 
in de ontmoetingsruimte aan de kerk. Daar kwamen het voltallige schepencollege, 
gemeenteraadsvoorzitter Lieve Kelders (N-VA) en Annick Haesen Gezinsbond 
arrondissement Antwerpen de afdeling feliciteren. Onder meer plaatselijk bestuurslid 
Jaklien Langens sprak de aanwezigen toe.

Van de zoektocht waren 75 exemplaren uitgedeeld waarvan er 35 volledig ingevuld 
terugkwamen. De prijzen gingen onder meer naar Maria Oorts, Sarah Van Hautte, 
de familie Simons Winkelmans en Shanne Melis. Spijtig genoeg moesten nogal wat 
genodigden verstek laten gaan wegens ziekte of de vrees voor coronabesmetting.

Te huur: Deurne bij 
Shoppingcenter: Wij zoeken 
rustige pers voor een ruim 
app met 2 slaapk., inkomhall 
met vestiairekast, badkr met 
ligbad, douchesproeier en 
lavabomeubel, vrij recent 
inger kkn met gaskookplaat, 
onderbouwoven, aansluiting voor 
vaatwasmachine, groot terras 
achteraan, fi etsenbergplaats en 
autostaanplaats in de garage, 
bergplaats op het gelijkvl met 
aansluiting voor wasmachine 
en droogkast, Instapklaar! 
beschikbaar 1 december 2021 
Huurprijs 665 euro+ 100 
euro (centrale verwarming en 
water) Tel. 03/383 37 53 Z515

nieuwbouw - renovatie - herstelling
Plaatsen van rookmelders

Domotica !
Tel. 03 383 45 56

GSM 0495 57 22 10
BIT1@telenet.be

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

 0479 282 605



GEBIT GEBROKEN?
 - Klaar terwijl u wacht
- Vakkundige herstelling met garantie
- Alle breuken + reiniging
- Afhalen en brengen mogelijk
  ook ‘s avonds en weekend
Tel: 03 653 37 51

BRECHTSEBAAN 274 - 2900 SCHOTEN

Netwerk Palliatieve Zorg
Noorderkempen v.z.w.:

advies en hulp rond palliatieve zorg
coördinatie thuiszorg

secretariaat: CODA HOSPICE

telef. permanentie 03 633 20 11

Tele-onthaal
Antwerpen Tel. 106

Aangepaste behandeling voor
diabetes- en reumapatiënten

Braamstraat 4
2970 Schilde

03 336 31 06 - 0472 52 58 06
info@voetverzorgingschilde.com

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

DOKTERS

APOTHEKERS

MEDISCHE HULP
TIJDENS WEEKENDS EN FEESTDAGEN

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

ELK WEEKEND
van vrijdagavond 19.00u tot maandagochtend 
08.00u
OP OFFICIËLE FEESTDAGEN
vanaf de avond voor de feestdag 19.00u
tot de ochtend na de feestdag 08.00u
TIJDENS DE WEEK
contacteer uw huisarts
* gesprekskost 0,45 e

Tip Top Voeten  
Pedicure - Manicure  
0478/911.343
info@tiptopvoeten.be
Komt aan huis

Creëer uw 
eigen geluk, 
maar laat 

ons helpen!

Uw lokale AXA-bank

Onafhankelijk financieel 
advies & beleggingen

Onafhankelijke 
verzekeringsmakelaar

Tel. 03 680 17 70 www.dellafaille.be

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

Thuisverpleging
Wit-Gele Kruis
Afdeling Zoersel-Schilde

Turnhoutsebaan 329 / 2970 Schilde
03- 383 23 85

ANTIGIFCENTRUMANTIGIFCENTRUM

Geest overleden advocaat leeft 
verder via 

‘Leerstoel Jean-Pierre Blumberg’      
De briljante geest en maatschappelijke bewogenheid van Jean-Pierre Blumberg, de 
vorig jaar overleden Schotense zakenadvocaat, zal verder leven in een leerstoel die de 
Universiteit Antwerpen opricht in samenwerking met onder meer advocatenkantoor 
Linklaters en de familie Blumberg. “Zijn passie voor good governance zal zo verder 

gestalte krijgen in de vorm van onderzoek, onderwijs en dienstverlening”, aldus zijn 
zoon Laurent Blumberg (foto).

Eerder in oktober kreeg wijlen Jean-Pierre Blumberg ook al een prachtige muzikale 
hommage in de Koningin Elisabethzaal. Muzikanten van zijn geliefde Antwerp Symphony 
Orchestra speelden er zijn favoriete muziek van Mahler en Schubert. Zo’n driehonderd 
gasten waren ook getuige van pakkende speeches door onder meer oud-minister 
en persoonlijke vriend Koen Geens, Linklaters-partner Henk Vanhulle en Laurent 
Blumberg, oudste zoon van de ontvallen persoonlijkheid. Op het spreekgestoelte 
prijkte een prachtig portret van Jean-Pierre Blumberg gemaakt door Anne Mathen, 
zijn weduwe en kunstenares.






