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Academie komt terug thuis in
Verbertstraat
’s Avonds zijn er op de hoek van Jozef Van Craenstraat en Verbertstraat nog altijd de
vertrouwde klanken te horen van oefenende leerlingen van de Schotense academie.
Maar overdag worden ze nu en dan overstemd door bouwvakkers die het voormalige
kinderdagverblijf ’t Beertje inrichten als volwaardig onderdeel van de academiecampus
podium. “Wanneer we hier begin 2023 de eerste lessen geven, zal de cirkel rond zijn. Ik
kreeg destijds zelf nog blokfluitles in deze oude jongensschool”, vertelt een opgetogen
Lisbeth Wolfs.

Junior Journalisten in Schoten

Lisbeth Wolfs - 64 intussen - verkeert lang niet in pensioenmodus. De kleindochter van
wijlen oud-burgemeester Antoon Wolfs is nog altijd passioneel begaan met haar academie.
“Als meisje had ik destijds zelf het voorrecht om les te krijgen van de legendarische fluitist
Walter Heynen, die later compagnon de route zou worden van Wannes Van De Velde. Beiden
zijn jammer genoeg veel te vroeg overleden”, mijmert Lisbeth.
Het statige gebouw langs één van de voornaamste invalswegen naar het dorpscentrum,
mag dan al gediend hebben als ‘jeugd- en volksmuziekschool’, de oorspronkelijke functie
bij de bouw ruim 150 jaar geleden was gemeentelijke jongensschool. En dat is er nog aan
te zien. Let maar eens op die raampartijen. In een meer recent verleden heeft het OCMW
er baby’s en peuters opgevangen in crèche ’t Beertje, tot die in 2014 naar de wijk Deuzeld
verhuisde.
“De eerste plannen om deze oude schoolgebouwen opnieuw te integreren in de academie
dateren van 2006 denk ik”, graaft Lisbeth in haar geheugen. Neen, erg vlot is het dossier
uitbreiding academie niet gelopen. Maar daar willen de immer optimistische directeur en
ook de schepenen van Cultuur Charlotte Klima (N-VA) en Patrimonium Paul De Swaef (N-VA)
niet meer bij stilstaan. Ze kijken liever vooruit en zijn het roerend eens over de noodzaak van
deze flinke investering; toch ruim één miljoen euro.

Atelier Kolibri in Wijnegem

Fakkeltocht voor Hertebos Schilde

Winnaars Eindejaarsactie Brecht bekend

“De academie levert prachtig werk af. Dat werd onlangs nog maar eens bewezen tijdens
het nieuwjaarsconcert”, aldus De Swaef, één van de opgemerkte toeschouwers daar. Wolfs
knikt trots en voegt er graag aan toe dat de academie geen klein clubje is.
“Bij de oprichting in 1957 telde onze voorloper twintig leerlingen. Vandaag zijn dat er zowat
1500. Onze muzikanten vormen de grootste groep, maar door integratie van de afdeling
beeld en oprichting
van onze dansafdeling
kenden we ook de laatste
jaren nog een flinke groei
en zijn we geëvolueerd
naar een complete
kunstacademie.
2/3
van onze leerlingen
zijn jongeren, maar we
hebben ook driehonderd
veertigplussers
en
zelfs een 82-jarige
in onze rangen. Onze
onderwijsinstelling
telt ook negentig
personeelsleden, waarvan 75 docenten.”
“Deze hoek is een vertrouwd dorpsgezicht en dat zal zo blijven”, verzekert Bresseleers.
“Er komt een stukje nieuwbouw dat zonder te storen de huidige academie aan de Jozef
Van Craenstraat zal verbinden met de voormalige conciërgewoning. Dankzij recuperatie
van de gevelsteen vindt zelfs die nieuwbouw visueel aansluiting bij de academie. De
conciërgewoning behoudt haar structuur en huiselijk karakter met vergaderlokaal voor
docenten, ruimte voor de administratie, bibliotheek,... De kinderkribbe wordt gestript, maar
ook daar zal de klasstructuur van het oude schoolgebouw terug te vinden zijn. Het wordt
wel transparant, licht en luchtig ingericht op maat van wie hier straks zal leren musiceren
en dansen.”
Wanneer schepen Paul De Swaef de voormalige jongensschool-crèche bezoekt, laat hij
blijken opgelucht te zijn dat dit jarenlang geblokkeerde dossier eindelijk aan uitvoering is
toegekomen. Onder meer het aanvankelijk al te grote kostenplaatje en corona zorgden voor
valse noten in de voorbereiding.
Of Lisbeth Wolfs de ingebruikneming van de zijvleugel nog zal meemaken als
academiedirecteur in functie, is niet zeker. “Misschien wel en anders zullen ze me ook wel
uitnodigen zeker? Dat hier straks opnieuw gemusiceerd en gedanst zal worden, primeert”,
aldus de directeur, gedreven en altruïstisch als steeds.
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nieuw onderkomen nadat de gemeente
de pastorie in mei 2017 had verkocht.
Voor de eerste, gelijkvloerse en
kelderverdieping was het zoeken naar
een nieuwe bestemming. Het vorige
bestuur speelde nog even met de idee
om er de administratie tijdelijk in onder
te brengen als het gemeentehuis werd
vernieuwd. Maar die piste is intussen
verlaten en zo kwam deze ruimte vrij
voor welzijnsschakel De Kar. Die zocht
al langer een nieuw onderkomen. De Kar
heeft een lokaal voor de groentebedeling
in de Dorpsstraat in Sint-Lenaarts. Dat
verdwijnt op termijn verdwijnt bij de
vernieuwing van de dorpskern. In Brecht
verscholen in een pand achter de SintMichielskerk in de Nollekensweg is er
de tweedehandsboetiek, sociale winkel
en een koffiehoekje. Alle diensten zijn
verspreid over Brecht en Sint-Lenaarts.
“In dit gebouw hebben we de ruimte
om alles te centraliseren. Hier in het
centrum zijn we ook vlotter bereikbaar
met het openbaar vervoer en dicht bij
de welzijnscampus gevestigd”, stipt
voorzitter Ria Van Ostaeyen al enkele
voordelen van de verhuizing aan.

Brecht – Nieuwe stek voor
De Kar in oud politiekantoor
De technische dienst is druk in de weer om het oude politiekantoor in de Venusstraat
klaar te maken voor welzijnsschakel De Kar. Tegen de zomer kan de vereniging, die zich
ontfermt over inwoners uit Brecht en Sint-Lenaarts met kleine portemonnee, haar
intrek nemen in. In het pand komen een sociale winkel, tweedehandsboetiek en ruimte
voor groentebedeling.
Ooit was het gebouw op de hoek van de Molenstraat en Venusstraat in het centrum
elektrowinkel Tosca. Later trok de gemeentepolitie van de fusiegemeente er in. Dat is
zo gebleven tot de lokale politieantenne van Politiezone Voorkempen in februari 2017
mee verhuisde naar het nieuwe politiecommissariaat De Maalderij aan de Vaartdijk.
Sindsdien stond het Tosca-gebouw, zoals het in de volksmond nog wordt genoemd,
leeg. In maart 2018 kreeg de parochie Sint-Michiel er op de bovenste verdieping een

De Kar zoekt overigens nog steeds extra helpende handen. Geïnteresseerden kunnen
Ria Van Ostaeyen contacteren.
riavostaeyen@hotmail.com

ACTIES LAMELLENDAKEN
VAN 01/03 tot en met 31/03
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VAN GORP PROJECTS, STERK ... IN VERZORGD WERK
25 JAAR ERVARING, DE VAKMAN IN UW STREEK
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ALLE BEUKENHAGEN
EN TUINPLANTEN

WWW.TUINENHAAGPLANTEN.BE

Bij afhaling BEUKENHAAG
VA 75 € ALTIJD
1 Hortensia GRATIS!
info en prijzen zie
www.tuinenhaagplanten.be
SCHEPERSDIJK 13 • 2930 WESTMALLE
Tel. 0473 370 280
ton CO2-uitstoot vermeden”, legt Ward
Goyens van Luminus uit.
Als begin mei de verginning voor de
Heibaartmolens wordt verleend, dan
kan de bouw in het najaar van 2023
starten. Begin 2024 kunnen ze dan
in werking gesteld worden. Vanaf vijf
windmolens is het aan het Vlaams
Gewest om te beslissen. Tegen midden
februari moeten de gemeenten Brecht
en Wuustwezel hun advies uitbrengen.
Tegen het plan liepen er bij het
gemeentebestuur van Wuustwezel al
tientallen bezwaren binnen. “Er lijkt
weinig draagvlak voor te zijn”, reageert
schepen van Leefmilieu Pieter Cools. “Er
zijn ook nog veel onbekende factoren.
Kan er na deze tweede lijn een derde
lijn komen? MegaWindy heeft wel
rekening gehouden met het feit dat de
windmolens op de eerste lijn op termijn
kunnen vergroten, maar niet met de
aanvraag van de turbine die Aspiravi
ook wil bouwen aan de Weilandweg.
Daar is een conflictsituatie en geen
van beide partijen heeft daarover
met elkaar gesproken. Er volgen nog
nieuwe sectorale voorschriften als deze
turbines er al staan. Is het niet beter te

Brecht, regio – Al tientallen bezwaren
tegen Heibaartmolens langs E19
In Brecht en Wuustwezel zien ze de Heibaartmolens van MegaWindy niet graag komen.
Die zouden tegen 2024 draaien langs de E19 in Brecht en Loenhout. Voor de derde keer
heeft MegaWindy een aanvraag ingediend om windmolens te bouwen, dit keer samen
met energieleveranciers Luminus en energieproducent Elicio.
In 2014 wilde MegaWindy al drie windturbines bouwen, maar trok de aanvraag later
weer in. “Voor één windmolen in Hoogstraten kregen we van ANB negatief advies. De
regel was toen dat je minstens drie turbines op één lijn moest inplanten. Er schoten
er twee over en dat was te weinig”, leg Jan Philippo van MegaWindy uit Kalmthout uit.
Ook de tweede aanvraag in 2017 werd ingetrokken. “Samen met Luminus zouden we
zes turbines realiseren. Het totale aantal kwam boven de twintig windmolens uit en
vanaf dan is een plan MER nodig, wat we niet hadden.” Het plan is nu om langs de E19
in Brecht twee windturbines en in Loenhout drie windmolens in het najaar van 2023 te
realiseren. “De molens hebben een tiphoogte tussen de 200 en 230 meter en draaien
met een vermogen tussen 3,5 en 6 megawatt. Dat komt overeen met een jaarlijkse
productie van elektriciteitsverbruik van 21.500 gezinnen. Zo wordt jaarlijks 43.000

wachten tot deze bekend zijn?”, somt hij op.
In Brecht klinkt een soortgelijke reactie. “We verwachten hier ook weinig draagvlak
voor deze nieuwe molens. Brecht heeft al voldoende turbines, we dragen ons steentje
al bij”, reageert burgemeester Sven Deckers. “De lasten zijn hier voor de bewoners
groter dan de baten. We gaan het dossier wel nog behandelen op het college.”
https://heibaartmolens.be/, de omgevingsloketten in Brecht en Wuustwezel

Sprookjes Duizend-en-één-nacht
krijgen interactieve expo
Schoolkinderen en gezinnen kunnen Oosterse verhalen (her)ontdekken in de
expo ‘Meer dan duizend nachten’ in het Museum Albert Van Dyck van Schilde. De
tentoonstelling is interactief opgesteld en moet een jong publiek laten kennismaken
met het museum.
Na een pauze van anderhalf jaar zonder tijdelijke exposities is er weer een nieuwe
tentoonstelling te bezoeken in het Museum Albert Van Dyck. De interactieve
gezinsexpositie ‘Meer dan duizend nachten’, een samenwerking tussen het museum
en de bibliotheek van Schilde, is op woensdag 2 februari gestart en is dit voorjaar
enkel in gemeente Schilde te zien. “Met deze prachtige expo over sprookjes willen we
het museum Albert Van Dyck op een andere manier in de kijker zetten”, zegt schepen
voor Cultuur Kathleen Krekels (N-VA). “We willen een jonger publiek tonen dat een
museumbezoek echt heel leuk kan zijn. Deze tentoonstelling heeft dan ook alles in

EN ANDERE PLAATSEN

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

huis om kinderen te prikkelen.”
De expo draait rond de verzameling verhalen uit de ‘Vertellingen van Duizend-enéén-nacht’. Villa Verbeelding, het vroegere Literair Museum, brengt het werk van
vijf illustratoren samen in deze tentoonstelling. ‘Meer dan duizend nachten’ heeft
educatieve programma’s voor de basisschool en voor het secundair onderwijs, maar
kan ook individueel bezocht worden. Met behulp van opdrachten kan het hele gezin
op ontdekking in een wereld van mythische figuren en geesten, sultans en bedelaars.
Bezoekers kunnen er op verschillende manieren zelf aan de slag met de verhalen en
illustraties. Zo is er een fosfordoek die je laat tekenen met licht, een ‘zeekast’ waarmee
je jouw persoonlijke versie van het verhaal van Sindbad de Zeeman kan verzinnen, en
een sfeervolle Arabische verteltent.
‘Meer dan duizend nachten’ loopt nog tot en met zondag 13 maart in het Museum
Albert Van Dyck. Vanwege de coronamaatregelen is reserveren verplicht via www.
schilde.be/museumafspraak.

RESTAURANT
TAVERNE

Te koop: 2 pers. bed incl. matras,
als nieuw, 140x200cm, 145
euro, 1 kinderbed, 90x200cm,
hoogte 116cm, massief grenen
blauw, incl 2 hangkastjes v Ikea
125 euro tel 03.309.38.80 Q9
Te huur: staanplaats caravan
centrum Schoten, niet overdekt
40€/mnd 0473.494.458
Q10
Inboedelverkoop
wegens
overlijden:
zat; 26/02 van
9u tot 13u, Processieweg
4,
St.
Lenaarts
Z572
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TRAKTEERT OP GRATIS CAVA
IN HET VIJVERHOF!
✂

BON
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GOED VOOR EEN
GRATIS GLAS CAVA!*

Kapster komt aan huis: knippen
20 euro, brushen 20 euro, haren
wassen 5 euro tel 0483.08.45.14
Roos
(particulier)Q11

GELDIG TEM 31 MAART 2022
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* Op vertoon van de originele bon bij aankoop van een hoofdgerecht in Het Vijverhof,
bon per volwassene en niet cumuleerbaar met andere acties.

Gasthof Vijverhof is op zoek naar studenten en/of flexi-jobbers voor afwas, keuken en zaal.
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03U658 47 20
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Buurtproject krijgt 100.000 euro
Vlaamse subsidie

Vijverhof_ advertentie/190x260_DEF.indd 1

Het project ‘Zorgzame buurten’ in Zoersel krijgt gedurende twee jaar een subsidie van
50.000 euro per jaar van Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke. De gemeente is
de enige in onze regio met een ‘Zorgzame buurten’-subsidie, na een projectoproep
van de minister in 2021. De bedoeling van het project is de samenhorigheid in de
buurten doen toenemen en versterken. Zoersel wil dat bereiken door onder meer een
netwerk op te bouwen van verenigingen, buurtbewoners en ‘informele zorgers’, denk
aan vrijwilligers en mantelzorgers, zodat mensen met een zorgnood volwaardig deel
kunnen blijven uitmaken van de buurt. In Zoerseldorp lopen al verschillende projecten
op vlak van buurtwerking, zoals de installatie van een burgerpanel en de invoering
van wijkbudgetten. Dankzij de subsidie kan dat uitgebreid worden met extra stappen,
zoals de aanstelling van een buurtcoach die mensen en organisaties bij elkaar moet
brengen. De gemeente wil ook in andere buurten projecten opstarten.
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Adriaenssensstraat 30 (bij Park)
verzorgd appartement op de
2° verdieping met : inkomhall,
living, ing kkn met ingebouwde
kookplaat, dampkap en kasten,
Badkr met douche, lavabo
en toilet, aansluiting voor
wasmachine en droogkast, 2
slpkrs + dressing, klein terras
vooraan, kelder + autostaanpl in
de garage, cv individueel op gas,
Beschikbaar 1 mei 2022, huurprijs
645 €. Tel. 03/383 37 53. Z573
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Schilderwerken,
gyproc,
laminaat,
alle
soorten
bezetting, schilderklaarmaken,
gratis
prijsofferte
tel
0467.327.615 Z574 (particulier)

Doet de kost van
uw printer u ook
de das om?
Voor ons een kleine
oefening . . . voor u een
groot verschil!

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.

info@docitconsult.be
Tel: 03 535 0 235

Klok
stuk?

Alle merken GRATIS
afgehaald en teruggebracht

03 652 17 77

Te koop gevraagd: spullen
van
zolder,
schilderijen,
strips,
Lp,
curiosa,
enz..
tel
03.663.65.70
Z100
Dame
geeft
computer-,
smartphone-, tv- en tabletles
aan
huis,
mail,
foto’s,
itsme, covidsafe, spth, apps
installeren, updates, iphone tel
0479.87.24.10 (particulier) Z560
Te koop gevraagd: schilderijen,
strips, oude postkaarten, LP,
spullen v zolder , curiosa
enz… 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: proper magazijn 3
poorten, 130m2 Venstraat 5
Schoten, tel 0498.36.73.54 Z550

Tuinaanleg
Ronny Kanora
Aanleg - onderhoud - renovatie
van tuinen - ontmossen gazon
Vrijblijvende prijsofferte

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

nieuwbouw - renovatie - herstelling
Plaatsen van rookmelders
Domotica !

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

Onbekend en dus voorlopig nog wat
onbemind: de handige Schotense
Genietbon
Wie een jarige of ander feestvarkentje gelukkig wil maken, maar even zonder
inspiratie zit, moet zeker de Genietbon schenken. Succes verzekerd.
Onze cadeaubonnen zijn inderdaad een mooie aanwinst”, toont uitgever en voorzitter
van Geniet van Schoten Silke De Backer een exemplaar.
“Met deze bon kan je terecht bij alle lokale handelaars. We hebben ze met een waarde
van 10, 25 en 50 euro. Onze Genietbons zijn te koop bij Scalini, Q8 Villerslei en in het
gemeentehuis. Je kan ze ook online bestellen op onze website. Ze blijven na aankoop
één jaar geldig.”
Geniet van Schoten maakt het gebruik van de geschenkbonnen ook voor alle

deelnemende handelaars gratis. Wie zich dus nog niet aanmeldde, moet dat zeker
doen.
www.genietvanschoten.be

Tweeduizend pannenkoeken brengen
Wijnegemse Jins deze zomer
tot op de Azoren
De Jins, de oudste tak van de scoutsgroep in Wijnegem, trekken deze zomer op
kamp naar De Azoren. Dat is niet bij de deur en om dit bijzonder kamp te helpen
financieren, verkochten de vijftien Jins en hun vier leiders onlangs een enorme stapel
zelfgebakken pannenkoeken.
De Azoren, een Portugese archipel in de Atlantische Oceaan, ligt 2800 km verwijderd
van het scoutslokaal aan de Koolsveldlaan. Maar de Jins, die vorig jaar naar Polen
en Kroatië trokken, zijn vastbesloten deze zomer voet aan de grond te zetten op de
prachtige eilandengroep en er een te gek kamp te beleven.

uit te voeren”, vertel Jeroen Gielen, welpenleider en woordvoerder van de groep 99ste
Parsifal in Wijnegem. “Ze knappen tuinen op en assisteren bij sportwedstrijden. De
pannenkoekenslag was nieuw, maar tot opluchting van onze oudste tak werd het
meteen een groot succes.”
De berg pannenkoeken, die onder meer verkocht werden per zes aan vier euro, werd
zaterdag al gebakken. Ouders, vrienden en andere sympathisanten bestelden massaal
waardoor de Jins flink aan de slag moesten. De pannetjes moesten liefst tweeduizend
keer gevuld worden met deeg. Maar met het vooruitzicht van te slapen onder de hemel
van de Azoren, deden ze dat met de glimlach.

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

Gsm 0475 32 44 00
aankoopvanvoertuigen@skynet.be

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

0495 22 38 63

“Om dit mogelijk te maken voor iedereen, zijn de Jins al enkele weken bezig met klusjes

Laurijssen Frank
& Zoon bvba
Algemene schilderwerken

Frank: 0477/96.16.49
laurijssen.frank@skynet.be
Sven: 0474/69.14.53
sven.laurijssen1@ telenet.be
www.swlaurijssen.be

Peter Benoitlei 68
2930 Brasschaat
T: 03/651.71.82
F: 03/653.04.74
RPR Antwerpen

Vicky prikkelt creativiteit met wol
maar zonder breinaalden
Sinds kort is Atelier Kolibri neergestreken in gemeenschapscentrum ’t Gasthuis.
Vicky is zelf heel creatief en verstaat de kunst die passie over te brengen op
anderen.
“Ik ben enthousiast, positief en een passie voor alles wat met handwerk te maken
heeft. Creativiteit zit in m’n DNA”, zo geeft de 37-jarige Vicky haar visitekaartje
af.
“Mijn enthousiasme en kennis deel ik graag met jullie. Tijdens mijn workshops
staan steeds de deelnemers centraal. Het is voor mij belangrijk dat jullie een
leuke tijd beleven én naar huis fladderen met een smile op jullie gezicht en met
de goesting om nog meer met jullie
handen te creëren.
Sinds kort heeft Atelier Kolibri een
nest gevonden in ’t Gasthuis. Onlangs
gingen Vicky en enkele dames er aan
de slag met lontwol, waarmee ze een
warm dekentje maakten. “We deden
zonder breinaalden te gebruiken. We
werken met 100% zuivere merinowol.
Door middel van lussen op een
bepaalde manier te knopen, bekom je
een breipatroon. Doordat de wol zo dik
is , bekom je snel een leuk resultaat”,
vertelt de docente.

Fonoplaten: ik koop lp’s & maxi
singles, disco, soul, rock, jazz,
70-80-90, betaal beste prijs, tel
0475.76.81.88 (particulier) Z558
Te koop: moto 125cc met
1919km in zeer goede staat.
te bevragen na 17.00uur op
nummer 0496/80.92.23
Z559
Te koop gevraagd: 2de h.
aanhangwagen,
mag
werk
aan
zijn,
geen
geremde
tel
0492.263.118
Z565

Voor het behalen van
rijbewijs B

Tel. 0475 64 14 13

RIJSCHOLING.BE
Veilig leren autorijden
Atelier Kolibri organiseert nu
maandelijks een creatieve workshop
in ‘t Gasthuis te Wijnegem. Dit gaat van
plantenhangers maken in macramé,
stippen op porselein tot de nieuwste
trend van de terrazzo techniek waar
Vicky en co mooie onderzetters van
maken. “Het doel is om gewoon samen
gezellig creatief bezig te zijn, eventjes
weg met vriendinnen of me-time.
Ervaring is er niet nodig, zolang er
maar de goesting is!”
Meer info of inschrijven voor de geplande
workshops www.atelierkolibri.be.

DE BADKAMERSPECIALIST IN UW BUURT

VOORJAARSACTIE
Bij aankoop tussen 1-01-2022 en 31-03-2022

10% KORTING
op sanitair en tegels

Contacteer ons voor een vrijblijvend plaatsbezoek

BEZOEK ONZE TOONZAAL
Miksebaan 5 - 2930 BRASSCHAAT

Van Roy Philippe +32.477.95.11.10.
Van Riel Philippe +32.472.60.60.09
info@bbrenovaties.be

wagen voor samen wonen bij
u of bij mij 0492.421.386 Q2
Wegens vernieuwing van onze
huidige keuken half maart is
deze in de aanbieding, deze
omvat: ijskast, oven, gasvuur,
dampkap, microgolf, vaatwasser,
werkbladen in blauwe steen,
verdere info: 0476.969.351 Q1
Vlotte verzorgde weduwnaar 76
zkt vaste relatie met eenzame
vrouw niet rookster ik heb
een vast maandinkomen en

Te koop: oud ijzer en andere
metalen, prijs overeen te komen,
Wouters tel 0495.69.70.48 Q3
Te koop: elekr. Rolstoel Smartchair,
rijdt 6km per uur gedurende
15km, plooibaar voor auto 999
euro tel 0495.69.70.48
Q4
Te koop : spiegel zeer mooie
275 euro tel 03.658.95.03 Q5

KORT NIEUWS UIT DE REGIO
AAN DE SLAG MET DE KAMISHIBAI
De bibliotheek van Schilde heeft op vrijdag 4 februari een workshop gegeven over
kamishibai, een van oorsprong Japanse vertelvorm waarbij de verteller verhalen tot
leven brengt door
platen in een
houten kastje
te schuiven. De
workshop was er
zowel voor nieuwe
gebruikers als
mensen
die
meer uit hun
vertelmomentjes
willen
halen.
Lesgeefster Inge
Umans bracht
een interactieve
workshop waarin ze onder meer een aantal mogelijkheden toelichtte hoe je kamishibai
kan inzetten in het onderwijs, de jeugdwerking en de kinderopvang.
EERSTE AMFIBIEËN GEHOLPEN
In Schilde zijn half februari de eerste amfibieën, die in de loop van die maand wakker
worden uit hun
winterslaap,
overgezet. In
de buurt van
Schildehof
werden langs
de
straten
schermen
geplaatst en
vrijwilligers
brengen
’s
avonds
de kikkers,
padden
en
salamanders die vast zitten achter de schermen, veilig naar de overkant. Tientallen
dieren zijn de eerste dagen zo al op weg geholpen richting het water waarin ze zich
willen voortplanten. In een gemiddeld jaar zetten vrijwilligers in Schilde zowat 5.000
amfibieën over.
GEZELLIG SAMEN OP DE DJEMBÉ ROFFELEN IN DE SERRE
Elke vrijdagavond klinkt het vrolijke exotische geluid van de djembé in De Serre,
de cultuurzaal in de parochiegebouwen van Bloemendaal. AMOUKANAMA geeft er
wekelijks les aan een tiental liefhebbers.
AMOUKANAMA is een woord uit de Sussu-taal, één van de talen die in Guinee-Conakry
wordt gesproken. Het betekent: het breekt niet, dat gaat niet kapot, tot in de
eeuwigheid, blijft altijd bestaan. Samen muziek maken verbindt mensen met elkaar.
Door de verbondenheid met elkaar zal er altijd een djembé Schoten blijven bestaan,
zo is de gedachtegang.
Wie interesse heeft kan aansluiten of eerst contact opnemen.
www.amoukanama.be - 0498 33 24 35

COMMUNIE- OF LENTEFEEST?
WIJ VERZORGEN AL UW DRUKWERK
mmunie
et co

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 26.2 tot 1.4/2022 en van
16/4 tot 30/4 = 580e/per week
+ verwarming + maand mei
en van 11/6 tot 18/6 = 625 per
week = all in en vanaf 23/7 tot
30/7 = 1 week = 750 euro alles
inbegrepen. Inl. 0479/44.35.15

Ee
rs

Variaties mogelijk zoals
foliedruk, herinneringskaartjes,
chips-doosjeswikkels, bellenblaaswikkels,
vierkante doosjes, menukaarten,
placemats enz...

VRAAG ER NAAR!

OliviaLEVER JE
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Te huur: proper magazijn 3
poorten, 130m2 Venstraat 5
Schoten, tel 0498.36.73.54 Z550

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

10 mei 2022

9✁
PH IL LI

PE

Tel. 0495 52 95 27

2022
10 MEI

Denys & Co
Inkoop ouD gouD,
juwelen en munten.

Villerslei 50 - 2900 Schoten
03 685 01 01
www.bodevanschoten.be
info@bodevanschoten.be

10 mei 2022

Lucas

BON

unIeke gouDen

bij bestelling van gepersonaliseerde kaarten
van 50 stuks of 100 stuks.
GRATIS STICKERS Niet cumuleerbaar met andere acties. Max. één bon per bestelling

Nieuw reglement voor bib in Schilde:
meer materialen langer uitlenen
De bibliotheek van Schilde heeft een nieuw reglement. Volgens schepen van
Cultuur Kathleen Krekels zijn er alleen maar voordelen voor de gebruikers want je
mag nu meer boeken, strips, dvd´s en games lenen.
“Onze bibliotheek sloot zich een jaar geleden aan bij Bibburen, een
samenwerkingsverband tussen de bibliotheken van Borsbeek, Malle, Ranst,
Wijnegem, Wommelgem, Zandhoven en Zoersel”, aldus Krekels. “De overgang
naar het nieuwe gezamenlijke dienstreglement biedt veel voordelen voor de
bibbezoekers.”
Op vertoon van je identiteitsbewijs of verblijfsdocument, kun je voortaan gratis lid
worden. Je mag nu ook tot 15 materialen tegelijk lenen. Dat geeft je de kans om
het uitgebreide aanbod volop te benutten. Denk aan boeken, strips, tijdschriften,
kranten, dvd’s en games.

HerstellIngen
en eIgen ontwerpen.
en vIntage juwelen

BreDaBaan 246, BrassCHaat

03 430 20 83

Je mag je materiaal voortaan een weekje langer bij houden. De uitleentermijn
wordt aangepast van drie naar vier weken. Daarna mag je nog twee keer vier
weken verlengen, tenzij de boeken gereserveerd werden. Dat doe je trouwens
waar en wanneer je maar wil via bib.schilde.be.

Brecht – Lenty Frans mag auto van
eindejaarsactie Unizo wegschenken
Het was de onschuldige hand van de Brechtse Lenty Frans, Miss België 2016, die
de grote winnaar van de Unizo-eindejaarsactie mocht trekken uit 10.000 volle
stempelboekjes. Ilse Van Den Heuvel en Mark De Vos waren de gelukkigen.
Een maand later dan gepland, omwille van de beperkende coronamaatregelen, kon
Unizo dan toch de trekking laten plaatsvinden op de nieuwjaarsreceptie van de
middenstandsorganisatie. In pop-upcafé ’t Molenhof mocht Miss België 2016, Lenty
Frans uit Sint-Lenaarts, de winnaar van de hoofdprijs trekken. “Zo’n 10.000 volle
stempelboekjes werden er binnengebracht. Dat zijn er duizend meer dan in 2020.
Een geslaagde eindejaarsactie, want 47 handelaars en zeven garages uit de drie
deelgemeenten namen eraan deel”, stelt Unizo-voorzitter Patrick Anthonissen. Voor
het eerst kon de winnaar een van de zeven auto’s kiezen. “Het is de eerste keer dat er
zoveel garages uit de gemeente aan de
eindejaarsactie deelnemen.”
Lenty Frans trok een boekje en dat
bleek van Ilse Van Den Heuvel te zijn.
Ze is niet alleen gemeenteraadslid voor
Open Vld, maar treedt hiermee in de
voetsporen van haar moeder die in 2014
al eens de wagen mee naar huis mocht
nemen. “Ik was aangenaam verrast met
het telefoontje dat we de auto hadden
gewonnen. De eerste die ik belde
vanavond, was mijn moeder”, lacht Ilse.
“Wij zijn van de mening dat alles wat je
in eigen dorp kan kopen, dat ook moet

doen. We hadden wel tien volle stempelboekjes.” De wagen gaat wellicht naar de
drie kinderen, twee dochters van 22 en 21 jaar met rijbewijs op zak en een zoon die
deze week negentien wordt, met voorlopig rijbewijs. “Hij zag dit meteen als een mooi
verjaardagsgeschenk. We gaan wel met hem eens kijken, want hij is twee meter lang
en past niet in elke wagen.”

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

Damhertjes keren niet meer terug naar
gemeentepark
De gemeente Schoten breekt het verkommerd en al jaren leegstaande dierenverblijf
in het gemeentepark af. Normaal had er al lang een museumpje voor bedreigd levend
erfgoed (zeldzame kippenrassen) moeten staan, maar de kostprijs hiervoor blijkt
voorlopig te duur. De geliefde damhertjes vonden een uitstekende nieuwe thuis in de
ruime tuin van ijsjeszaak Mama Calinka.
Het dierenverblijf achter het Kasteel van Schoten is lang een trekpleister geweest
voor gezinnen met jonge kinderen. Maar de jongste jaren stonden die tevergeefs te
wachten tot er zich een al dan niet aaibaar beestje liet zien. Hun met draad omgeven
verblijf was zo’n schrale bedoening geworden dat de gemeente er in 2017 al achter
kwam dat het beter was om ze te verhuizen naar Gelateria Mama Calinka. Uitbaters
Nancy Hermans en Jan Augustyns hebben de dieren ondergebracht op een half hectare
grote omheinde grasweide in de tuin van hun zaak aan de Papenaardekenstraat, niet
zo ver van het gemeentepark.
“De damherten worden daar door de uitbaters zelf verzorgd en zitten in een veel
diervriendelijker omgeving dan destijds in het park”, evalueert schepen voor
Dierenwelzijn Paul Valkeniers (Open Vld) de verhuizing. “Kinderen en hun ouders vinden
er vlot de weg naartoe en met een ijsje en een koffie is dit de ideale zondagse uitstap.”
In de plaats van het ontmantelde dierenverblijf moet ooit een openluchtmuseum
voor bedreigd levend erfgoed verrijzen. Het gaat om een idee van architect Paul
Vandenbussche en ingenieur en teven N-VA-gemeenteraadslid Christof Victor. De twee
Schotenaren delen ene passie voor uitstervende Vlaamse kippen- en schapenrassen
en kweken die. De Brugse Vechter, Izegemse Koekoek, Goudbrakel en Antwerpse

Goedkoop vellen van bomen
en afvoeren, gratis offerte tel
0487.715.534 (particulier) Q12
Garageverkoop 19 maart, hele
dorp, 20 maart 1 adres 8-18u, Kard.
Cardynlaan 46 Zoersel, Tin, Ets ,
Chinees , sierglazen en attributen,
cd’s, Lp’s 1200, theepotjes,

juwelen, Booms glas, horloges,
kleding, bequet, gsm, munten,
zegels, doodsprentjes +/- 1900st,
schoenen 0472.291.063
Q13
Goedkoop
verwijderen
en
afvoeren van coniferen en
hagen,
gratis
offerte
tel
0487.715.534 (particulier) Q14
Te koop allerlei: nw polshorloges
“Tissot”, droogzwierder “Zanker”
g. st., nw boorslijpmachine in doos,
prijs otk tel 0476.754.998 Q15

Baardkriel moeten een vaste stek krijgen in een nieuw op te richten kippenhotel. Het
leverde hen in 2019 zelfs de erfgoedprijs op van de gemeente Schoten.
Maar drie jaar later is er nog altijd geen zeldzame kip te zien in het park. “De
aanbesteding viel zo duur uit dat het niet meer verantwoord was om het project onder
die voorwaarden verder te zetten”, verklaart schepen Paul Valkeniers het gebrek aan
actie. “Het blijft wel onze intentie om zo’n kippenverblijf in te richten. We willen het
project in 2023 een doorstart geven. In de hoop dat de prijzen van de aannemers dan
wel betaalbaar zijn. We blijven het belangrijk vinden om onze kinderen in contact te
brengen met dieren maar dit moet uiteraard op een professionele manier begeleid
worden.” “We blijven ook elders uitkijken naar diervriendelijke educatieve projecten”,
besluit Paul Valkeniers.
“Hopelijk kunnen we na de definitieve beslissing over de windturbines op Wijtschot ook
onze plannen voor deze site verder uitrollen. Ook hier gaan we proberen een of ander
educatief project op te zetten in samenwerking met partners zoals bijvoorbeeld De
Vier Notelaars. De omgeving van Wijtschot leent zich daartoe bijzonder goed.”

Jouw regionale partner in verzekeringen.
Kom zeker eens langs om te informeren
wat wij voor u kunnen betekenen!
SCHOTEN
Hoogmolendijk 2, 2900 Schoten
03 658 00 14

SINT-JOB
Brechtsebaan 6A, 2960 Sint-Job-in-’t-Goor
03 636 02 20

kantoor.fidelia@verz.kbc.be

RPR 0835.351.726

Overbroek – Torenwerken SintWillibrorduskerk doen speculeren
over kerkhaan op sociale media
Een hoogtewerker was druk aan het werk aan de Sint-Willibrorduskerk. Op
Facebook ging het vlot over de tong. Heel wat inwoners gingen ervan uit dat
het om de haan op de kerktoren ging, maar niets was minder waar. Er werd
gewerkt aan het dak van de kerk.
“Met de haan is niets mis hoor. Ik heb de speculaties op Facebook ook
gelezen”, lacht Ceriel Van Looveren van de kerkfabriek Sint-Willibrordus. “Een
aannemer voert onderhouds- en herstellingswerken uit aan het dak van de
kerk. Dit moet vermijden dat het dak zou gaan lekken in de toekomst. We
hebben Monumentenwacht de kerk
laten nakijken en daaruit bleek dat
er wel wat werken nodig zijn. Onder
meer herstelling van de dakgoten,
de leien, de kielgaten tussen de
toren en het dak van het kerkschip
en de roofing van het dak van de
sacristie”, somt Van Looveren op.
“In de nok en in het dak van de
kerktoren zijn een aantal schalies
van de bedekking los en ook het
lood moet hersteld worden. Dat is
werken op vijftien meter hoogte en
is veiliger met een hoogtewerker.”

www.fideliaverzekeringen.be

Garagepoorten
domeinpoorten
zonwering rolluiken
automatisaties
alle herstellingen
en onderhoud

03/658 14 80

info@poortencentrale.be

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

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
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

Nieuwe badkamer zonder zorgen?
Wij streven naar 100% klanttevredenheid zodat U zorgeloos
kunt genieten van uw nieuwe badkamer.
www.uwbadkamerrenovatie.be • claessens.kevin@outlook.com

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

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

ONTVANG VÉÉL
GELD VOOR UW
(OUD) GOUD !!

Te
koop:
filmmateriaal
Super 8 projector, viewer +
plakpers
+
projectietafel,
Cinemascherm,
flash,
prijs
otk tel 0476.75.49.98
Q17

Gouden juwelen,
uurwerken en
munten
Identiteitskaart verplicht. Min. 18j

Biest 13 - 2960 Brecht
03 313 62 91
www.juwelierverlinden.be

JUWELIER
ingeschreven in waarborgfonds
Koninklijke Munt van België

EPC ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT
Snelle service

EPC Irene

tel. 0496 556 182

Zaaien van nieuwe gazons
en
herstellen
van
oude
gazons , gratis offerte tel
0487.715.534 (particulier) Q16

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

Goedkoop leegruimen van uw
tuin, hagen enz, gratis offerte tel
0487.715.534 (particulier) Q18
Ik zoek een huis HOB of open
geen immo maar afhandeling
bij notaris uw keuze, ik ben
jonge dertiger en zoek een
eigen huis, ben werkzaam
Haven Antwerpen en zou binnen
de 30km willen blijven van
Antwerpen tel 0494.632.626 Q19
Te koop: mobiele airco Delonghi
Pacel98eco nieuw! Vraagprijs
499 euro tel 0485.48.72.10 Q20
Zoek Cohouser buurt Schoten,
Ekeren, Brasschaat e. omstr.
om mee ruim huis te huren met
tuin. Liefst alleenst. mama met
kids op kot of huma. samen
leven delen, ev. samen koken

, activitn & quality time met
elk te delen. Niets moet, veel
kan. Doel : minder eenzame
all. moeders samenbrengen en
qualitytime ervaren. Interesse?
bel/sms 0492.52.15.94
Q21
Goedkoop
afbreken
van
uw
tuinhuis,
garage
en
afvoeren, gratis offerte tel
0487.715.534 (particulier) Q22
Te Huur :app . Schoten Vaart
2de verd. enkel voor rustige
pers.max 2 voorkeur 45+, niet
roker /geen huisdieren. Ind. Cv,
inkomhal, badkamer, aparte w.c,
bergpl. 1 Kl.slk en 1 grt slk met
balkon. living, half open keuken
770p/mnd excl water, gas, electr.
EPC/C242. Inl. enkel via mail:
schotenvaart@gmail.com
Q23
Goedkoop afbreken van uw
afsluiting,
betonplaten
en
afvoeren, gratis offerte tel
0487.715.534 (particulier) Q24
Ik zoek werk: in de tuin,
tuinonderhoud, snoeien, enz tel
0465.71.30.86 (particulier) Q25
Gezocht werk: poetsen, strijken
mag ook in het weekend tel
0485.22.35.43 (particulier) Q26
Ik zoek werk als poetsvrouw:
wassen , strijken, ramen wassen tel
0489.79.80.60 (particulier) Q27

CULTUURNIEUWS UIT DE REGIO
STIFTGEDICHTEN EN SLINGERPLANTZINNEN KRUIDEN POËZIEWEEK IN WIJNEGEM
De poëzieweek ging dankzij de bibliotheek ook in ’t Gasthuis niet onopgemerkt voorbij.
Corona probeerde
stokken in de wielen
te steken, maar de
kracht van woorden
bleek sterker. Het
resultaat is af te
lezen van ramen en
vensters en op andere
plekken in de bib.
Er werd een heuse
poëzie
pop-up
opgetrokken in ’t
Gasthuis. Jongeren
uit de beeldklas van
de Academie Wijnegem maakten prachtige dieren- en jungletekeningen op de ramen
onder leiding van leerkracht Pascalina Colpaert. Volwassenen uit de klas Schrijven van
de Academie Wijnegem-Schilde-Zoersel maakten natuurgedichten die je kon komen
lezen in de Agora. Hier was docente Yen De Wachter de stuwende kracht.
CC SCHOTEN LAAT KINDEREN GENIETEN VAN ZWANEN MET STRIJKERS
Over zwanen worden de wildste dingen verteld. Dat het betoverde meisjes zijn. Dat ze,
wanneer ze hun zwanenkleed uittrekken, weer normaal worden. Dat witte zwanen nieuwe
baby’s vanuit
een andere
wereld naar
de
onze
brengen en
dat zwarte
zwanen
net
het
omgekeerde
doen, maar
dan
met
zielen van
de doden. En
dat zwanen
voor
ze
sterven plots heel mooi kunnen zingen. Een zwanenjong ziet er niet uit en het beroep
van zwanenmeester bestaat echt. Schrijver Nico Boon maakte een heel nieuw verhaal
met alles wat hij over zwanen weet en actrice Hanne Struyf vertelde dat onlangs mooi
tijdens de kindervoorstelling in De Kaekelaar, begeleid door het strijkorkest BRYGGEN Bruges Strings.

BIJVERDIENSTE THUISZORG LIEFST MET ENIGE
ERVARING - 1 OP 1 - VOOR LIEVE DAME ERG ZWAAR
ZORGBEHOEVEND - AANGENAAM KADER
CENTRUM RANST - GOEDE VERLONING
CTC NA 18u GSM 0478.721.868

Grandi-Flora

Zelfwerkend patroon
Groots in tuinen

Aanleg & tuinonderhoud
•
VRIJBLIJVENDE OFFERTE

Pelikaandreef 8
2900 Schoten
Tel: 0478 64 84 95
E-mail: info@grandiflora.be
Website: www.grandiflora.be

De beste woonlening
vind je aan de toog

(1)Kredietvorm: lening op afbetaling op basis van het Wetboek Economisch Recht Boek VII. Kredietgever: Argenta
Spaarbank nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen, btw BE0404.453.574, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Onder voorbehoud van aanvaarding door Argenta Spaarbank nv en wederzijds akkoord.

(1)Kredietvorm: lening op afbetaling op basis van het Wetboek Economisch Recht Boek VII. Kredietgever: Argenta
Spaarbank nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen, btw BE0404.453.574, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Onder voorbehoud van aanvaarding door Argenta Spaarbank nv en wederzijds akkoord.

Let op, geld lenen kost ook geld.

Let Ecologisch,
op, geld lenen nieuw
kost ook of
geld.
tweedehands:

Argenta helpt je om jouw auto
te financieren1.

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

Ecologisch,
nieuw
tweedehands:
Ecologisch, nieuw
of of
tweedehands:
Argenta helpt
om
jouw
auto
Argenta
helptjeje
om
jouw
auto
1 1
te
financieren
te financieren. .

argenta.be

Kantoren in uw regio

Op zoek naar een woonlening?

59DF8708-194D-4688-A1A0-FE2D52669F2A.indd 1

argenta.be

6

Hoor eerst eens rond bij je vrienden. De kans is groot dat ze over
VAN DER
STEENklant bij ons.
Want 1 KOEN
op 7 Belgen
is trotse

ROYMANS JANSSEN
59DF8708-194D-4688-A1A0-FE2D52669F2A.indd
1
Argenta
beginnen.
Villerslei 84 - Schoten - 03 658 42 85

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

FSMA-nr:40296 cAcb-ON: 0879833649
FSMA-nr: 0755668701
schoten.villerslei@argenta.be
Kredietvorm: hypothecair krediet met onroerende bestemming met zekerheid.

GARY PAULUSSEN

SYMENS &C°

Molenstraat 30 - Brecht - 03 313 61 61

(1)Kredietvorm:
lening61
op afbetaling
op basis
het08
Wetboek
Kredietgever: Argenta 0436267002
FSMA-nr:26832-ON:
Rodeborgstraat
- Schoten
03 van
658
47 Economisch Recht Boek VII.
Spaarbank nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen, btw BE0404.453.574, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen.
FSMA-nr:60474-ON: 0475771538
Onder voorbehoud van aanvaarding door Argenta Spaarbank nv en wederzijds akkoord.

MERVO

ROYMANS JANSSEN

Marynissen Theo Cvba

Brugstraat
- Sint-Job-in-’t-Goor
- 03 636ook
25 53 geld.
Let
op,37geld
lenen
kost
Villerslei 84
FSMA-nr:65541-ON: 0875665817
2900 SCHOTEN
tel 03 658 42 85
theo.marynissen@argenta.be
ON 0435 696 482 RPR ANTWERPEN

argenta.be

Deuzeldlaan 122 - Schoten - 03 644 96 44
FSMA-nr:0755668701
schoten.deuzeldlaan@argenta.be

Zo simpel kan het zijn.

59DF8708-194D-4688-A1A0-FE2D52669F2A.indd 1

1CD91366-8221-46AB-9E63-36DB089F344C.indd 1
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Brokkelbrug Wijnegemsteenweg
gaat neer op 19 maart

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

RUIME TOONZAAL 300M²

In de nacht van zaterdag 19 op zondag 20 maart wordt de brug tussen Wijnegem
en Wommelgem over de E313 op de Wijnegemsteenweg afgebroken. Vanaf 14
maart al wordt de zogenaamde brokkelbrug, die al twee jaar buiten gebruik is
voor auto’s, ook verboden terrein voor fietsers en voetgangers. Het Agentschap
Wegen en Verkeer bouwt meteen een nieuwe brug, op dezelfde plaats.
De borden laten er geen misverstand over verstaan. De dagen van de brug op
de Wijnegemsteenweg, die gebouwd werd in 1957, zijn geteld. Op zaterdagavond
19 maart om 22 uur begint de sloper eraan. Tegen zondagochtend 9 uur zou de
klus geklaard mogen zijn. In die tijdspanne – en alleen dan – zal de E313 volledig
onderbroken worden voor het verkeer in beide richtingen. Het verkeer wordt op
grote afstand omgeleid, via Brussel of Nederland.
Fietsers en voetgangers kunnen tot dan nog over de brug passeren om de E313 te
kruisen. Tijdens de voorbereidende werken zal dit ook nog mogelijk zijn, toch tot
14 maart. Vanaf dan moeten ook fietsers en voetgangers een omleiding volgen en
kunnen ze de E313 tot het einde van de werken enkel kruisen via de naastgelegen
brug van de Doornaardstraat.

Kom langs
in onze
en ontdek ons en
mooie
gamma
Kom
langs
inshowroom
onze showroom
ontdek
aan zonwering van het kwalitatieve merk Verano
ons mooie gamma aan zonwering
van KORTING
het kwalitatieve
Verano
10%
BIJmerk
AANKOOP

Bel of2
mail
voor een GRATIS
prĳsofferte:
VAN
VERANO
PRODUCTEN

03/651 33 40 •
Bel of mail voor een GRATIS prijsofferte:
info.dekeyser@gmail.com
GEZOCHT
03/651 33 40 • info.dekeyser@gmail.com REN
ERVA
PLAATSER

Bredabaan 410/0001, 2930 Brasschaat
Open van ma t/m vrij van 9 tot 12u en van 13 tot 17u • Zaterdag van 10 tot 15u

GEVRAAGD
WIJNEN - CHAMPAGNE
en PORTOS
Aankoop volledige wijnkelders
en kelderresten

Op de plaats van de bestaande brug bouwt de Vlaamse overheid een volledig
nieuwe overspanning die uit drie delen zal bestaan: een centrale wegbrug voor het
gemotoriseerd verkeer en twee fietsbruggen. Op de wegbrug zijn twee rijstroken
voorzien, één in elke richting. De westelijke fietsbrug (rijrichting Wommelgem)
krijgt een breed dubbelrichtingsfietspad van 2,5 meter breed. Op de oostelijke
fietsbrug (rijrichting Wijnegem) leggen komt een fietspad van 2 meter breed en
een apart voetpad van ca. 1,5 meter breed.

Gezocht: oude polsuurwerken of
zakhorloges, mogen ook defect
zijn. Tel Peter 0496433007
geef goede prijs
Z550

Gezocht:
oude
emaille
reclameborden in gelijk welke
staat. Kijk eens op zolder, tuin
of kippenhok. Ook interesse in
oude reclamevoorwerpen uit
voormalige Kruidenierswinkels,
Brouwerijen of Garages. Geef
goede prijs. 0479/70.91.58 Z543

Te huur: Calpé, prachtig app., 2/4
pers, zeedijk, zonkant, groot terr.
zeezicht, Tv Vl, wifi, alle comfort,
foto’s tel 03.326.13.87
Z555

Tin,
zilver,
verzilverd,
munten,
postkaarten,
platen, inboedels enz … tel
0488.70.68.95 (particulier) Z559

Fonoplaten ik koop collecties
Lp, singles, Rock, Pop, Jazz etc
ook hifi pick-up versterkers,
bandenopnemer, cd, dvd, strips,
beste prijs tel 0475.37.64.96 Z545

Te
koop
gevraagd:
postzegelverzameling,
alles
welkom,
contante
betaling,
tel
03.542.09.96
Z556

Tel. 03 295 60 60 (tijdens kantooruren)

TE HUUR

VAKANTIEWONING
PENTHOUSE - KROATIE
0496 506 055

ALBOS

Tuinverzorging
Snoeien en vellen van
bomen. Verhuur
hakselaar. Tuinonderhoud

Tel. 0496/75 74 81

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

BESTE PRIJS, SNELLE AFHANDELING!
& 0487/286 430

Luc Smets: stoere smid die ook
bedreven is in het fijne werk
Luc Smets (63), metaalbewerker van opleiding, heeft 42 jaar als smid gewerkt
voor het gemeentebestuur van Wijnegem. De intussen naar Schilde verhuisde
Wijnegemnaar volgde een specialisatie siersmeden en is nog steeds in staat om
hele mooie fijne kunstzinnige dingen te maken door te lassen en te smeden. Dat
was onlangs te zien in de kapel van
’t Gasthuis in Wijnegem, dat een
expositie aan hem wijdde.
“Het ijzer dwingen naar mijn wil
door middel van vuur, hamers
en tangen is de manier waarop
ik mij wil uitdrukken. Vak- en
materiaalkennis vind ik zeer
belangrijk”, aldus Luc. “Begin jaren
90 ben ik gestart met het maken
van metaalsculpturen , vooral
abstracte werken , maar later
ben ik meer geëvolueerd naar
meer figuratieve kunst . Ik bouw
mijn beelden op door smeden en
lassen. Als materiaal gebruik ik
vooral ijzer en koper.”

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

Te koop gevraagd: 2de h. aanhangwagen, mag werk aan zijn, geen
geremde tel 0492.263.118 Z565

Te huur Schoten: Nieuwb GV-app
2 slk, ruime liv, open kkn, berging,
hall, toilet, badk, tuin ZO, ruime
standplaats met berging, lift. EPC
68 Huur 830 + 50 kosten. Te
bevragen: 0496 45 67 41 Z561
Te huur: studio gelijkvloers Winkelstap (Schot/Merksem), ind.CV.
Enkel voor 1 rustig pers. voorkeur gepensioneerd, niet-roker,
geen huisdieren. 525 p/m + 35
water/ond.CV.
Autostaanplaats
mogelijk. Vrij 01.07.22. EPC 332.
Tel. 03.685.67.76 laat naam,
adres en tel. na op antw.app.
of mail naar Rvdw3@hotmail.
com en stel u kort voor Z571

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)

Info Luc Smets - 0496 33 36 46

Wij zijn een jong gezin uit \’s Gravenwezel met drie schoolgaande
kinderen en zoeken een lieve
kinderoppas voor de naschoolse
opvang bij ons thuis op weekdagen. Spelletjes spelen met de
kinderen, huiswerk maken, koken
en licht huishoudelijk werk. Exacte timing en aantal dagen per
week bespreekbaar. Interesse?
Contacteer 0476/60.03.43 Z560

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Ik Koop: alles van Nintendo, Sega,
Playstation. Ook oud speelgoed,
(oude) strips, verzamelobjecten
allerhande, curiosa, memorabilia, enz... Kortom, hebt u iets
leuk in de aanbieding, geef me
een seintje: 0487.365.100 Z567

UW KAPPER
AAN HUIS
DAMES-KINDEREN-HEREN

STEVE
OP AFSPRAAK
0479 350 241

www.dirkvanlaerbvba.
TE HUURbeVAKANTIEAPP.
info@dirkvanlaerbvba.be

Te huur: huis, te bezichtigen na tel
afspraak, tel 0486.29.83.61 Z568

Gevraagd: oude polsuurwerken of zakhorloges, mogen ook
defect zijn. Geef goede prijs,
Tel Peter 0496.433.007 Z569

Torre Del Mar - Spanje
Liv, 1 slpk, badk., terras, kkn
Prijzen en uitleg op site
torredelmar-appartementen.be
Tel 0496 50 60 55

HONDENVERZORGING

BOBBYLAND

Jachtwachtersdreef 312
2900 SCHOTEN

TEL.: 03 663 35 76

GEHAALD EN GEBRACHT

www.dirkvanlaerbvba.be
info@dirkvanlaerbvba.be

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

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
MERKSEM : Leiebos 31 – appartement 1ste verdiep : inkom met
ingemaakte kasten, woonkamer, keuken, kleine en grote slaapkamer,
aparte WC, badkamer, berging – terras over heel de lengte - onderaardse
autostaanplaats en kelder.
SCHOTEN: Ridder Walter Van Havrelaan 390 - te renoveren beletage 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
Op zoek naar POETSHULP,
met dienstencheques?
Bel 0488 408 720
03 295 38 35
Geen wachtlijsten

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

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 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+zwembad+bed/
badlinnen all-in) verhuur kortlang tel 0479.45.49.42 of
roxane.peeters@telenet.be Z70
Fonoplaten: ik koop collecties,
lp’s, Rock, Pop, Jazz enz.., beste
prijs tel 0475.37.64.96
Z112

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

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

Zwanfabriek ruimt plaats voor
bedrijvenpark De Zwaan
De grote Zwanfabriek langs de Brechtsebaan wordt wellicht dit najaar gesloopt
om plaats te maken voor 44 bedrijfsunits. De plannen van projectontwikkelaar
Jeni Real Estate uit Turnhout worden door zowel gemeente als wijkvereniging
De Zwaan goed onthaald. “We creëren hier plaats voor lokale ondernemers en
zorgen meteen voor een veiliger kruispunt met de Boomgaarddreef”, aldus Jenidirecteur Kristof Van den Brande.
Jeni Real Estate kocht de terreinen – samen zo’n 6,5 hectare – twee jaar geleden aan.
Die ontwikkelde plannen om de relicten aan het industriële verleden van Schoten
te slopen en te vervangen door een mix van grotere en kleinere hedendaagse
bedrijfsgebouwen, variërend in grootte van 147 tot mogelijk 5000 vierkante meter.
Het is de bestendige deputatie die straks zal beslissen over de omgevingsvergunning,
omdat het bedrijvenpark zich voor een deeltje ook op grondgebied Brecht bevindt. Het
schepencollege van Schoten zette het licht donderdag alvast gretig op groen. “Na de 6
hectare die aan de Metropoolstraat worden ingericht, is deze even grote oppervlakte
tegen de grens met Sint-Job-in’t-Goor een zegen voor onze ondernemers, de
werkgelegenheid en duurzaamheid, want we gaan ervan uit dat hier vooral mensen
uit de buurt komen werken, met de fiets”, aldus schepen van Ruimtelijke Ordening
Paul De Swaef
Die benadrukt dat alleen kmo’s en lichte industrie toegelaten worden op de nieuwe
site en dat groene buffers voorzien zijn tussen bedrijvenpark enerzijds en woningen,
Antitankgracht, Boomgaarddreef en Brechtsebaan anderzijds. “En de buurtbewoners
mogen gebruikmaken van de parking die voorzien is aan de Brechtsebaan”, stipt De
Swaef nog een incentive aan van Jeni.
Ook Mike Valcke, voorzitter van wijkvereniging Zwaan, ziet de ontwikkelingen op de
Zwansite helemaal zitten. Atypisch want meestal zorgt de komst van nieuwe bedrijven
voor veel trammelant.
Kristof Van den Brande bevestigt dat Jeni
de kosten voor een veilige herinrichting
van genoemd kruispunt, voor haar
rekening zal nemen. “We hopen eind dit
jaar te kunnen starten met de sloop van
de Struik Foods-gebouwen. Buiten wat
asbest, dat we veilig zullen verwijderen,
is de site gelukkig niet vervuild”, weet
de projectontwikkelaar.
Kristof Van den Brande heeft tot slot
nog een leuke uitsmijter. “Om ons
meteen goed te integreren in deze
wijk en als eerbetoon aan het verleden
van deze site, zullen we onze nieuwe
bedrijvenpark De Zwaan noemen”,
verklapt de projectontwikkelaar.

PEETERS MARC

ALGEMENE
DAKWERKEN

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
40 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

Pulhoeveke bracht stuntelende
stripteaseuse open en bloot
op de scène
En of ze blij waren dat ze opnieuw konden spelen voor publiek! De ploeg van toneelkring Pulhoeveke
speelde ‘Slaapkamerverhalen’, een tragikomedie in een regie van Bruno Timp.
Een plejade aan kleurrijke figuren passeerde de revue tijdens deze 45ste productie van Pulhoekeve.
Voorzitter Jos Geerts was blij om naast een aantal anciens ook weer enkele nieuwe acteurs te
verwelkomen. Guido Drubbel, Francis Regemeutter, Sonja Van den bergh, Evelyne Slegers, Jill
Jochem, Dirk Van Linden, Sarah Van Gool, Mieke Joostens, Nico Breitkopf en Peter Jacobs vormden
de ideale cast.

Te
huur
app.:
Borgerhout,
Morkhovenlei 52, in klein gebouw
v 3, rustige huurders gevraagd, te
bevragen tel 0498.05.64.05 Q6
Te
huur:
Crea-/opslagruimte
(6m-10m) , Reigerstr. Wijnegem,
geen luidruchtige act., alle
nuts, 550 pmnd (excl kost),
liefst partic. 0486.130.887
Q7
Gepensioneerde chauffeur gevraagd
tegen vergoeding voor dame met
beperking tel 0495.21.61.32 Q8

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

T. 0474 71 53 97

IK KOOP UW
RENOVATIEPROJECTOPBRENGSTEIGENDOM.
Zelfs in slechte staat!
Danny tel. 0472 87 82 24
Uurwerken, batterijen
en bandjes: Denys & Ca
Bredabaan 246
Brasschaat 03 430 20 83
www.denys-co.be

T +32 3 353 33 30

- ERVAREN
SCHILDERS
- ERVAREN SCHILDERS
-

chapeau schilders
www.chapeauschilders.be

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

MOOIE
KLASSEDAME

voor massage,
gezellige babbel, etentje,
sauna ....

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

PRIVATE-GIRLS

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

03 293 08 68 - 0479 38 87 82

TE HUUR APPARTEMENT

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

Gezocht: instapklaar huis te huur
in Schoten mt 3 slpkmrs, tuin(tje)
De Backer 0494.360.454 Z554

0493 42 80 79

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

EPC nodig?
Plaatsbeschrijving nodig?

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

info@VeiligBouwenbvba.be
Gsm: 0476 45 20 43

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

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

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

L

VOORDRACHT: MAURICE RAVEL
Jan van Gassen vertelt op zijn eigen wijze over de muziek en het leven van de Franse
componist Maurice Ravel (1875 - 1937). Een bewogen leven dat zich ook laat horen in zijn
composities. Op 1 maart van 14:30 tot 16:30u. in de Kleine Zaal in WERF44, Schoolstraat
44 in Schilde. Meer info op www.ummagumma.be.
ANTWERPIAWANDELING BRASSCHAAT
Startplaats: parking Antverpiagebouw Boskapellei. De naam van de wandeling is
gelinkt aan Antverpia de vroegere verzekeringsmaatschappij gesticht in 1885 te
Antwerpen. Op 3 maart van 13:45 tot 17:00u. Meer info op secretariaat@dedrierozen.
be of 03.658.87.50.
DAG VAN DE GESCHIEDENIS
Het is een traditie geworden en ook dit jaar slaan Davidsfonds Schilde en de Heemkring
Scilla (Heemkringen Scilla en De Drie Rozen) de handen in elkaar voor de Nacht van de
Geschiedenis. Het thema van dit jaar is ‘Schatten in onze gemeente’ en werd verder
uitgewerkt door Scilla. Er is een gevarieerd programma met voor elk wat wils: een
zoektocht langs de schatten van het kasteel gebaseerd op wat er nog is en wat er
verdwenen is, een gegidste wandeling, een tentoonstelling over het kasteel en we
delen ook graag inzichten in de nieuwe beleidsplannen. In de oranjerie kan je gezellig
napraten in ons café. Wanneer? Op zaterdag 12 maart tussen 14u en 17u – café sluit
om 18u en op zondag 13 maart tussen 10u en 17u - café sluit om 18u. Dit alles in het
Kasteelpark van Schilde, De Pont 45 in Schilde.
Meer info op www.davidsfondsschilde.be, achiel.ossaer@skynet.be, 03 383 39 03 of
www.scilla.be.
MEER DAN 1000 NACHTEN
Ga mee op reis naar een wereld van mythische figuren en geesten, sultans en
bedelaars, Sheherazade en Sinbad. Deze interactieve tentoonstelling is uniek en
laat je niet onberoerd. ‘Villa Verbeelding’ zorgt voor een fantastische ervaring. Kom
de sprookjes ontdekken in het museum en bewonder de prachtige illustraties van
Annemarie van Haeringen, Martijn van der Linden, Quentin Gréban en Thé Tjong-Khing.
Beleef de verhalen in een sfeervolle verteltent. Nog tot zondag 13 maart in Museum
Albert Van Dyck, Brasschaatsebaan 30 in Schilde. Meer info op www.schilde.be.
DUO BALDER DENDIEVEL
Nog geen twintig is hij, hoboist Balder Dendievel, en toch maakt hij al enkele jaren
furore in de Belgische klassieke muziekwereld. Als 5-jarige schakelde hij over op
hobo. Hij kreeg les van Jan Wauters in het Stedelijk Conservatorium van Brugge,
waar hij ook slagwerk en orgel volgde. Hij won verschillende wedstrijden voor jonge
musici en maakt deel uit van YoungStars programma van I SOLISTI ACADEMY, een
begeleidingsprogramma van I SOLISTI om uitzonderlijke muzikale talenten te helpen
hun artistieke idealen te verwezenlijken. In Werf 44 pakt hij uit met zijn romantische
programma ‘Erinnerung’. Op 13 maart van 11:00 tot 12:30u. in Gemeenschapscentrum
WERF 44, Schoolstraat 44 in Schilde. Meer info op
evenementen@schilde.be
FILM- EN FOTONAMIDDAG VAN VZW DE GAMBIAVRIENDEN: MISSIE 2021
Kom kijken naar de film- en fotovertoning van onze Missie in Gambia van november
2021 in “Werf 44” te Schilde. Wij starten vanaf 13u00 tot 18u00 in de Grote Zaal. gratis
inkom en ruime parking voor het gebouw. Afspraak op zondag 13 maart om 13u. in WERF
44, Schoolstraat 44 in Schilde.
FOTOTENTOONSTELLING VRIENDEN VAN DE FOTOGRAFIE VZW
Jaarlijkse tentoonstelling van de fotoclub Vrienden van de Fotografie uit Schilde. Naast
vrij werk van de leden komen dit jaar ook de thema’s ‘Seizoenen’ en ‘Schilderijen’ aan
bod. Verder worden er foto’s getoond die de betekenis van haiku’s verbeelden. Een
diaprojectie toont onze uitstappen en de andere thema’s. Van 18 tem 20 maart in Werf
44, Schoolstraat 44 in Schilde. Meer info op info@vvdf.be of www.vvdf.be
(*) onder voorbehoud van annulaties en coronamaatregelen

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

Gratis prijsofferte
Tel. 0475 38 55 69

Bosch Car Service

DE VOORKEMPEN
compleet, goed en betaalbaar
- AANKOOP, VERKOOP, REPARATIE EN ONDERHOUD ALLE MERKEN
- PROFESSIONELE AUTODIAGNOSE EN AIRCOSERVICE

Goedkoop afvoeren groenafval
vanaf 10m2, gratis offerte tel
0487.715.534 (particulier) Q28
Ik zoek werk: in de tuin,
tuinonderhoud, snoeien, enz tel
0466.36.65.57 (particulier) Q29
Te koop: klein gerief voor kleine
metaal draaibank ook diverse
vijlen,
tappen,
draadijzers,
bouten, moeren, sleutels, enkel op
afspraak tel 0476.62.66.83 Z575
Te
koop:
bouwgrond
Boerendreef Schilde, 4.000m2
P.o.t.k. tel 0475.935.414 Z576
Te koop: scootmobiels tel
0495.53.26.89 (particulier) Z578
Te koop landhuis: Liersebaan
131 Schilde op 920M2, 4 slpk,
ook
opbrengsteigendom
of
projectgrond voor 2 HOB,
p.o.t.k. tel 0475.935.414 Z577
Te
koop:
volledige
winkelinrichting, mannenkleding,

- 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
glazen
togen,
heren
etalagepoppen en busten met
houten
voet,
naaimachine
(leder),
overlockmachine,
metalen rekken op wieltjes enz..
op afspraak, tel 0471.42.24.81

TE HUUR
GARAGEBOX

MAGINEL

Algemene elektriciteitswerken

0476 58 41 14

WIJ KOMEN OOK VOOR KLEINE WERKEN!

EDISONPLEIN SCHOTEN
0480 38 99 10

Havenplein krijgt forse tegenwind
vanuit Heikantstraat
Het waaide hard op De Zeurt, waar in de kantine van Simikos zo’n zeventig bewoners
van de wijk Donk waren samengekomen. Ze kwamen luisteren naar de uitleg over de 84
appartementen en het Havenplein die Triple Living en architect Christian Rapp in hun
achtertuin voorzien hebben. “Door die mastodonten zullen onze oude huizen scheuren,
blijven we verstoken van zonlicht en dreigen we bij regen te overstromen”, klonk het.
Mede door corona waren projectontwikkelaar Triple Living en de gemeente eigenlijk
helemaal niet van zin om een infovergadering samen te roepen over het nochtans grootste
ruimtelijke project van deze legislatuur. Maar op aandringen van wijkvereniging Donk
gebeurde dat uiteindelijk toch.
Volgens architect Rapp zal de ene in- en uitrit naar de grote ondergrondse parking voor
nochtans 146 parkeerplaatsen geen verkeeroverlast veroorzaken op de Villerslei. Dat komt
omdat de gemeente een extra verkeerslicht voorziet dat het verkeer automatisch de
Sluizenstraat instuurt wanneer de brug over de vaart weer eens opgehaald is.
“Dit lijkt wel een promopraatje”, zette een man in het publiek de toon voor deel twee van
de infosessie. Daarin bleek dat de bewoners van de oude straten rondom het Havenplein
en dan vooral die in de Heikantstraat de nieuwe buren niet zien zitten. Ze ventileerden – de
ene al wat subtieler dan de andere – hun vrees voor trillingen tijdens de werken, die vast
tot gescheurde gevels zouden leiden, nog meer wateroverlast als gevolg van het diepe
graven, een verstoord uitzicht, minder zonlicht en vooral parkeerchaos. “Er zijn nu al te
weinig openbare plaatsen in een omgeving met steeds meer handelszaken”, klonk het.
“We zijn nochtans omsingeld door nieuwe bouwprojecten”, counterde een vrouw de
bewering van schepen van Ruimtelijke Ordening Paul De Swaef (N-VA) dat Schoten de
traagst groeiende gemeente van heel de provincie is. De Swaef beklemtoonde dat de nu

‘lelijkste hoek van Schoten’ woonzone geworden is. Dat er geen hoge torens komen, zoals
in eerdere omstreden ontwerpen. Dat zeven Vlaamse instanties en zijn eigen ambtenaren
het hele dossier onder de microscoop zullen leggen om na te gaan of het wel gepast is
en of de omgeving geen nadeel zal ondervinden. Ergens dit voorjaar wordt beslist over de
vergunning.
De Swaef herhaalde het
concrete voornemen van het
schepencollege om in de buurt
een terrein te huren waar
vijftig tot zeventig wagens
kunnen parkeren op maximum
250 meter van het kruispunt
Sluizenstraat/Villerslei.
De
gemeenteraad zet voor de
zoektocht naar zo’n terrein normaal volgende week het licht op groen.

*

WANDELINGEN
WANDELINGEN
2 MAART 2014
31STE TRAPPISTENTOCHT
WANDELING
10 MAART 13U45 TOT 17U
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11

Wandeling langs de Netevallei in Berlaar, secretariaat@dedrierozen.be, 03.658.87.50

2 MAART 2014
31STE TRAPPISTENTOCHT
CATERSTOCHT
MAART0477
VANAF
7U30
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel12
www.nvz.
27 93
11
Afstanden: 4, 6,9, 12, 17, 23, 29, 33km, Sint-Job-in-’t-Goor (Brecht) Bethaniënlei 5, Kristus Koning,
GSM 0494 82 49 36, theuns.rudi@gmail.com

CULTUUR
CULTUUR
2 MAART
2014

31STE TRAPPISTENTOCHT

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

THEATER
“DE LAATSTE HALTE”
2 MAART- 2014
31STE TRAPPISTENTOCHT
11-12-19
20-25-26-28 FEBRUARI 4-5-12-13-14-19 20-26-27 MAART
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11
Teater De Peerdestal, Sint Nicolaasplaats, Antwerpen www.teaterdepeerdestal.be

2 MAART 2014
TENTOONSTELLING

31STE TRAPPISTENTOCHT
26 EN 27 FEBRUARI

Afstanden 6, veiling
10 ,12, van
18, 20,
24, 30,
40km, Sint-Antonius
Zoersel
www.nvz. 0477 27 93 11tel
Kunstwerken
Nosissa,
’t Gasthuis
kapel Wijnegem,
vzwnosissa@hotmail.com,
0498.112.939

2 MAART 2014
31STE TRAPPISTENTOCHT
Afstanden
6,
10
,12,
18,
20,
24,
30,
40km,
Sint-Antonius
Zoersel
www.nvz.
0477FEBRUARI
27 93 11
TONEEL
TOT 26
Mariette Gazet, in het Fakkeltheater, Reyndersstraat 7, Antwerpen, www.theaterzeemanshuis.be
2 MAART 2014
31STE TRAPPISTENTOCHT
Afstanden 6, 10 ,12, 18,
20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz.
0477FEBRUARI
27 93 11
INTERNATIONALE
FOSSIELENBEURS
26 EN 27
Imra 2022, Even Center van Kinepolis, Groenendaallaan 394 Antwerpen; suzy.hofmans@
2 MAART 2014
31STE TRAPPISTENTOCHT
telenet.be, www.acam.be
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11

FREYA:
START
2 MAART
2014TO SING
Workshops, samenzang, noten

FEBRUARI 14U-17U
31STE27TRAPPISTENTOCHT
lezen en percussie. Voor de kleinsten is er kinderopvang
Afstandenterwijl
6, 10mama
,12, 18,mee
20,komt
24, 30,
40km,
Sint-Antonius
Zoersel www.nvz.
0477 27 93 11
voorzien,
zingen.
Parochiezaal,
Venusstraat
10, Oelegem,
ilsecoppens@hotmail.com,
0486
48
59
98
2 MAART 2014
31STE TRAPPISTENTOCHT
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11

TONEEL
4 MAART T/M 3 APRIL
Liefde
is, van2014
Flavia Coste, regie Theo Van Baarle, www.ewt.be, 31STE
Deurne TRAPPISTENTOCHT
2 MAART
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11

TONEEL
4 TOT 20 MAART
Plotseling
’t Gasthuis, Turnhoutsebaan 199, Wijnegem, www.kwtg.be,
tel 0479.27.54.17
2 MAARTThuis,
2014
31STE TRAPPISTENTOCHT
ofAfstanden
tickets@kwtg.be
6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11

QUIZ
2 MAART 2014

5 MAART
31STE TRAPPISTENTOCHT

Cafetaria
Prins20,Kavellei
Brasschaat,
www.vtbkultuur.be
AfstandenDC6,Vesalius,
10 ,12, 18,
24, 30,77,
40km,
Sint-Antonius
Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11

2 MAART 2014
TONEEL

31STE
11 TRAPPISTENTOCHT
MAART 20 TOT 22U
De
Diefstal van
Rechtvaardige
Lam Gods, door
Filip www.nvz.
Van Beurden,
Afstanden
6, 10de,12,
18, 20, 24, Rechters,
30, 40km,HetSint-Antonius
Zoersel
0477parochiezaal
27 93 11
St. Stefaan, Kerkstraat 29 in Massenhoven, katia.pannecoucke@telenet.be
2 MAART 2014
31STE TRAPPISTENTOCHT
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477
11
EXPO
TOT 27
1 93
APRIL
Noordschouwburg, Veerle Beckers, recente schilderijen van Veerle Beckers, Nieuwdreef 135,
2 MAART03.641.62.10,
2014
31STE TRAPPISTENTOCHT
Merksem,
noord@antwerpen.be, www.schouwburgnoord.be
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11

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

UW ACTIVITEITEN HIER? MAIL HET DOOR OP INFO@BODEVANSCHOTEN.BE
GEZOCHT
2 MAART 2014 KLOKKEN
31STE TRAPPISTENTOCHT
RESTAURATIE
VAN
REPARATIE
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11
ANTIEKE
MEUBELEN
kan ook bij u thuis
Paul Goyvaerts
0497
62
15
62
43 68 54
UW ACTIVITEITEN HIER? MAIL HET DOOR OP 0496
INFO@BODEVANSCHOTEN.BE

Man zoekt flexijob, koken
of
schoonmaken
tel
0485.455.258 (particulier) Z564
Poolse
mannen
doen
renovatiewerken:
bezetting,
gyproc,
betegelen,
parket,

schilderen,
afbraakwerk,
Nederlandstalig,
gratis
prijsofferte,
referenties
tel
0496.08.41.68
of
0496.63.79.78
Z566
Alles schilderwerken: binnen
en
buiten,
door
Poolse
mannen,
tel
0496.08.41.68
of
0496.63.79.78
Z570

Gezocht

POETSVROUW

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.

Zondag van 8-13u
Maandag van 8-13u

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.

Vast contract

TECHNISCHE MEDEWERKER
CV mailen naar
info@brasserie-ciconia.be
of 0475 62 31 04

Functieomschrijving

• Je stelt constructiedetails op, maakt detailtekeningen voor bouwvergunningen en voorbereidende
ruwbouwwerken
Bruynseels-Vochten
NV is een stabiel familiebedrijf dat reeds meer
• Je besteld de nodige materialen voor de uitvoering van het project.
30
in onze
aluminium
en PVC
fabriceert en plaatst
• Jejaar
werktbuitenschrijnwerk
de technische plannen uit voor
productieafdeling
en plaatsingsdienst
• Binnen deze functie
werk je de
in teamverband
met ervaren
collega’s.
zowel
particuliere
als professionele
markt.
• Je rapporteert aan het Diensthoofd of zijn assistent

dan
voor

Wegens onze continue expansie zoeken wij voor
Laatinueen
inspir
eren tijdens onzeof bent gelijkwaardig door ervaring.
Je behaalde een hogere studieonmiddellijke
technische richting
indiensttreding:

Profiel
Wij hebben verschillende suggesties seizoens gebonden
daarnaast pakken wij uit met 3 catering boxen

Vanaf 50,00e - Gratis levering (Schoten • Schilde • Brasschaat •
‘s-Gravenwezel • Zoersel • Sint-Job • Deurne • Merksem • Malle)

Gevraagd

Je kan onze dagverse suggesties bekijken
via FB
en onze website: www.brasserie-ciconia.be

STUDENTE
of FLEXI
WEEKENDHULP
Bakkerij PAESHUYS
Schoten

03 658 42 84

•
•
•
•
•
•

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 pluspunt
Je werkt uitermate nauwkeurig en bent stressbestendig
Je beschikt over een goede kennis van Autocad en office

VERANDA DAGEN

PLAATSERS

za. 21 & zo. 22 oktober

• Je plaatst ramen, deuren of veranders in zowel PVC als aluminium
PLAATSERS BUITENSCHRIJNWERK EN VERANDA’S
op onze particuliere werven.
Bruynseels-Vochten
NV
is een
stabiel
familiebedrijf
datvan
reeds
meer
dan
ramen,
of
veranda’s
in zowel
PVC plaatser
als aluminium
op onze
particuliere
werven
• JeJeplaatst
hebt
bij deuren
voorkeur
ervaring
als
buitenschrijnwerk.
jaar
aluminium
en PVC fabriceert en plaatst voor
Je 30
hebt
bij buitenschrijnwerk
voorkeur ervaring alsinplaatser
van buitenschrijnwerk.
telkens van 10u
- 17u
• JeJekankan
zelfstandig
werken
echter
zijn gemotiveerde
starters
ook
welkom.
zowel
particuliere
als
professionele
markt.
zelfstandig
werkende
echter
zijn gemotiveerde
starters
ook
welkom
Speciale
voo
rwaar
den
een klantvriendelijk
persoon en houdt
van proper en
en nauwkeurig
werk.proper en
• JeJebent
bent
een klantvriendelijk
persoon
houdt van
Wegens
continuevlot
expansie zoeken wij voor
Je werkt professioneel
enonze
communiceert
Laat u inspireren tijdens onze
nauwkeurig
werk.
onmiddellijke
indiensttreding:
Je word ingeschreven volgens
het regime van
de bouw
• Je werkt professioneel en communiceert vlot.

ALLROUND METSER
VERANDA
DAGEN
TECHNISCH MEDEWERKER RAAMAFDELING

PLAATSERS

za. 21 & zo. 22 oktober

Functieomschrijving
• Je plaatst ramen, deuren of veranders in zowel PVC als aluminium
• Jeop
plaatst
onzefunderingen,
particuliereriolering,
werven. metselwerken en arduin

Bijles wiskunde, Fysica alle
wetensch.,
alle
niveaus,
jaren ervaring, aan huis,
tel
0474.97.64.66
Z36
Schilderwerken:
binnen
en
buiten
tel
0486.76.68.47
(particulier)
Z538

• •JeJestelt
raamstaten
en detailtekeningen
op uit architectuurplannen en
hebt bij
voorkeur ervaring
als plaatser van buitenschrijnwerk.
telkens van 10u
- 17u
•onze
Je kan
zelfstandig werken echter zijn gemotiveerde starters
ook
welkom.
Profiel
offerte.
Speciale voo
bent
klantvriendelijk
persoon
houdt van
proper
enrwaarden
•• JeJehebt
bijeen
voorkeur
ervaring als metser
of en
algemene
karwijwerken.
• •JeJenauwkeurig
bestelt
de
nodige
materialen voor de uitvoering van het project.
werk.
verzorgt bij onze
verandaklanten de veelal kleine aannemingswerken samen met uw collega.
•
Je
werkt
professioneel
en
communiceert
vlot.
• •Binnen
deze
functie
werk
in teamverband
met ervaren collega’s.
Je plaatst de
fundering
en verzorgt
de je
riolering.
•
Je
metselt
de
spouwmuren,
zowel
de
snelbouw
alsookof
zichtwerk
en het voegwerk.
• Je rapporteert aan het diensthoofd
zijn assistent.

TECHNISCH MEDEWERKER RAAMAFDELING

• Je maakt doorbraken bij woningmuren.
• Je kan zelfstandig werken echter zijn gemotiveerde starters ook welkom
•• JeJehebt
goede kennis
de Nederlandse op
taaluit architectuurplannen en
stelteen
raamstaten
en van
detailtekeningen
• Jeonze
bent offerte.
een klantvriendelijk persoon en houdt van proper en nauwkeurig werk.
Onmiddellijk
vast
contract
binnen
een stabiel bouwbedrijf!
•• JeJewerkt
professioneel
communiceert
bestelt
de nodigeen
materialen
voorvlot
de uitvoering van het project.

Aanbod

•
• •Aantrekkelijk
loon
metmet
extralegale
voordelen.
Binnen deze functie
werkaangevuld
je in teamverband
ervaren collega’s.
Problemen met Frans of Engels
• Je rapporteert aan het diensthoofd of zijn assistent.
Aanbod
in het middelbaar of hoger
Nieuwbouw
& renovatie - centraal
10 jaar waarborg
• Je komt terecht in een familiebedrijf op mensenmaat waar de werknemer en een positieve
groepssfeer
onderwijs? Leerstof opfrissen?
constructie en plaatsing
Aanbod
staat en u geenGraag
nummer ontvangen
bent maar een teamlid.
wij uw CV en sollicitatiebriefKwaliteitsgarantie,
op
Bekwame leraar helpt, ook advies
Maatwerk alle veranda’s zowel modern als klassiek
Onmiddellijk
contract binnen
stabiel
bouwbedrijf!
•• Een
aantrekkelijkvast
salarispakket
aangevuld
met
maaltijdcheques
m.vochten@bruvo.be
of u een
kan
ons
steeds contacteren
03/666.57.86
dyslectische leerlingen, gsm
Van A totop
Z geregeld:
ontwerp, fundering tot bezetting en verwarming
•• Wij
bieden je doorgroeimogelijkheden
competentie
Aantrekkelijk
loon aangevuld metnaar
extralegale
voordelen.
0475.79.65.12 (particulier) Z549
voor verdere vragen of aanbiedingen.
Nieuwbouw & renovatie - 10 jaar waarborg

Gratis opruimen van inboedels
bel vrijblijvend 0488.33.58.73
(particulier)
Z200
Alle snoeiwerken,Aanleg van
gazon&rolgazon,Vellen
van
bomen, Frezen van stronken ,
Aanplantingen ,verticuteren ,
0498 144 085 (particulier) Z562

constructie en plaatsing
Graag ontvangen wij uw CV en sollicitatiebriefKwaliteitsgarantie,
op
Graag ontvangen wij uw CV en sollicitatiebrief
op m.vochten@bruvo.be
Maatwerk alle veranda’s zowel modern als klassiek
DEUREN
& VERANDA’S
m.vochten@bruvo.be of uRAMEN
kan ons•steeds
contacteren
03/666.57.86
Van A totop
Z geregeld:
ontwerp, fundering tot bezetting en verwarming
of u kan ons steeds contateren op 03 666 57 87
voor verdere vragen
of aanbiedingen.
in ALUMINIUM
& PVC

voor verdere vragen of aanbiedingen.

RAMEN • DEUREN & VERANDA’S
in ALUMINIUM & PVC

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

MARNIX DE SADELEER
Gasthuisstraat 27
2960 Brecht
marnix@notarisdesadeleer.be

GEZOCHT
WIJ ZOEKEN VOOR ONS KANTOOR VERSTERKING
IN DE RECHTSTAKKEN

TUINARBEIDERS
Ter versterking van de ploegen tuinaanleg en -onderhoud zijn
wij op zoek naar 2 toffe, gemotiveerde en bekwame collega’s.
Ben jij de man/vrouw die we zoeken? Perfect Nederlandstalig,
ervaring in professionele tuinwerken, in bezit van min. rijbewijs
B, technisch ingesteld, met ruime plantenkennis én teamspirit?
Wij bieden je een voltijdse afwisselende baan in een dynamisch
tuinbedrijf met ambities.
Vertel ons wie je bent en wat je kan en wie weet zijn de tuinen
van onze klanten binnenkort ook jouw terrein.

Hortidam, Broekstraat 54, 2110 Wijnegem,
administratie@hortidam.be

VASTGOED en FAMILIERECHT
PROFIEL:
• Master in de rechten en/of het notariaat;
• en/of Bachelor rechtspraktijk
• Voltijds en/of deeltijds
• Ervaring is een pluspunt
Deeltijds
WIJ BIEDEN:
• Correct salarispakket;
• Flexibele werkomstandigheden in functie van een gezonde
‘work/life’ balans; Ondersteuning;
• Loopbaantraject en coaching;
• Duurzame samenwerking;
WERKOMGEVING EN BEREIKBAARHEID
• Landelijk en modern kantoor;
• Gelegen bij afrit E19 en station Noorderkempen;
• Kleine groep met grote teamgeest (1 notaris en 5 medewerkers);

De Vogelenzang/Old Birdy
zoekt

KELNER/BARMAN (m/v)
voltijdse betrekking
horeca ervaring vereist
eigen vervoer

Solliciteren op 0475 90 90 63
of per mail peter@devogelenzang.be

Als je meent de juiste persoon te zijn om ons team te versterken, aarzel niet en
stuur een mail met een motivatiebrief en CV naar marnix@notarisdesadeleer.be.
Je kan rekenen op onze discretie.
Indien u solliciteert bij ons zal uw CV en motivatiebrief, die onder andere identificatiegegevens,
gegevens betreffende het beroep en academische curriculum /studie bevatten, in onze databank 3
jaar bijgehouden worden om redenen van gerechtvaardigd belang. We kunnen gedurende deze termijn
dan immers contact met u opnemen voor een nieuwe job-opportuniteit binnen onze instellingen. Deze
gegevens zullen niet uitgewisseld worden met derden, tenzij omwille van een wettelijke verplichting. U
kan steeds alle rechten uitoefenen opgenomen in de GDPR met name, recht op inzage en informatie,
recht op gegevenswisseling, recht op beperking van de verwerking, recht op rectificatie, recht op
bezwaar en recht om klacht neer te leggen bij de toezichthoudende overheid, door onze functionaris
van gegevensbescherming te contacteren via info@privanot.be. Wij zien erop toe dat al Uw persoonlijke
gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.

Schrijnwerker met fijne afwerking
maakt ing. kasten, specialiteit
dressing, maatwerk, allerlei
houtwerk, gratis prijsofferte tel
0470.600.182 (particulier) Z548
Alle snoeiwerken,Aanleg van
gazon&rolgazon,Vellen
van
bomen, Frezen van stronken ,
Aanplantingen ,verticuteren ,
0498 144 085 (particulier) Z562

Gezocht: strijkwerk, eventueel
afhalen
en
terugbrengen,
ik woon in Schoten inl. tel
0476.22.80.27 (particulier) Z563
Poolse
mannen
doen
renovatiewerken:
bezetting,
gyproc,
betegelen,
parket,
schilderen,
afbraakwerk,
Nederlandstalig,
gratis
prijsofferte,
referenties
tel
0496.08.41.68
of
0496.63.79.78
Z566

AFSPANNING DE KROON IN
BRASSCHAAT
is op zoek voor onmiddellijke
indiensttreding
DOCIT CONSULT is een familiale KMO met meer dan 20 jaar technische en commerciële ervaring in het toeleveren en servicen van
digitale documentsystemen van Konica Minolta. Daarnaast differentiëren wij ons als ICT partner voor hardware en software naar
K.M.O.’s, inclusief 100% support. Volledig autonoom met B-2-B sales en via dealership . Dit alles met logistiek, service, en dienst-na
verkoop in eigen beheer. Hiervoor bedekken we de volledige Nederlandstalige markt met onze oplossingen en bieden we een kwalitatieve
service na-verkoop die ongeëvenaard is inzake interventiesnelheid.

Zoekt wegens voortdurende expansie

ACCOUNTMANAGER
ANTWERPEN & OOST VLAANDEREN

PRE-SALES BINNENDIENST MET
DOORGROEIMOGELIJKHEDEN

Functieomschrijving

Functieomschrijving

• Als Account manager ben je verantwoordelijk voor de
verhuur / verkoop van onze documentoplossingen zoals
copiers, printers, software, VOIP en IT diensten.
• Onze bijhorende service packs ondersteunen en versterken
jouw klanten engagement.
• Je staat in voor het realiseren van de overeengekomen
verkoopdoelstellingen. Dit door zelfstandige prospectie en
acquisitie van nieuwe klanten, alsook door groei bij
bestaande klanten.
• Je staat ook in voor het up-to-date houden van de CRM tool
om zo de sales processen en efﬁciënte opvolgingen
te garanderen.
• Je rapporteert aan de directie.

Als pre sales consultant benader je telefonisch potentiële
klanten, speelt in op de behoeften en stelt onze diensten
en producten voor. Je bent verantwoordelijk voor het
ingeven van de klantgegevens in de database en verwerkt
de afspraakgegevens en feedback van onze verkopers in het
systeem. We zorgen voortdurend voor inspiratie, opleiding en
actieve begeleiding waardoor je verkoopvaardigheden verder
worden ontwikkeld. Ben je contactvaardig, commercieel
ingesteld, en heb je een passie voor de telefoon? Zie je
jezelf doorgroeien naar een functie als account manager
buitendienst? Dan ben jij onze ideale kandidaat!
Proﬁel

• Je bent gemotiveerd, communicatief sterk en dynamisch.
• Verkopen doe je met volle overtuiging in ons klantgericht
bedrijf.
• Je hebt reeds ervaring binnen een commerciële functie.
• Je hebt een uitstekende kennis van het Nederlands.
• Je bent een teamplayer en hebt de ambitie naar meer.
• Persoonsgebonden competenties

• Commercieel en klantgericht denken en handelen
• Basiskennis van informaticasystemen
• Bij voorkeur snel beschikbaar
• Samenwerken als een hecht team
• Zelfstandig werken
• Contactvaardig zijn
• Regels en afspraken nakomen
• Klant en resultaatgericht
• Doorzetter

Aanbod

Aanbod

Je komt terecht in een aangename professionele werkomgeving
met een KMO mentaliteit. Bovendien kan je genieten van een
zeer aantrekkelijke verloning bestaande uit een vast deel, boni
en commissie, GSM en alle werktools, incentive programma’s ,
een zeer representatieve wagen en tankkaart.

Wij bieden jou een uitdagende job met een mooie verloning
binnen een jong team. Wij voorzien coaching en training op maat
om jezelf blijvend te ontwikkelen. Je geniet een permanente
support. Je krijgt doorgroeimogelijkheden in een dynamische
onderneming. Je kan onmiddellijk in dienst treden.

Proﬁel

Ben je de verschilmaker die wij zoeken? Laat dan zeker van je horen.
Stuur ons je CV, Foto en motivatie: Email: koen.wouters@docitconsult.be
DOCIT CONSULT bv - Korte Braamstraat 37 - 2900 Schoten - Tel: +32 (0)3 535 0 235 – www.docitconsult.be

De Vogelenzang
zoekt

ASSISTENT zaal-

verantwoordelijke
met ervaring en een

zaalmedewerker
Stuur uw CV naar info@
dekroon-brasschaat.be

Bijles wiskunde, Fysica alle
wetensch.,
alle
niveaus,
jaren ervaring, aan huis,
tel
0474.97.64.66
Z36
Schilderwerken:
binnen
en
buiten
tel
0486.76.68.47
(particulier)
Z538
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 (particulier) Z549
Gratis opruimen van inboedels
bel vrijblijvend 0488.33.58.73
(particulier)
Z200
Renoveren
van
verlichting:
opnieuw bekabelen van luchters
en staande lampen, vervangen
stekkers
en
schakelaars,
installatie
snoerdimmer
enz…
gsm
0475.79.65.12
(particulier)
Z546
Alle snoeiwerken,Aanleg van
gazon&rolgazon,Vellen
van
bomen, Frezen van stronken ,
Aanplantingen ,verticuteren ,
0498 144 085 (particulier) Z562

STUDENTE/KEUKENHULP

is op zoek voor onmiddellijke indiensttreding

Solliciteren via website www.devogelenzang.be

HULPKOK met ervaring
en een zaalmedewerker

Weekend (zeker op zondag)

D’OUDE PASTORIE IN BRASSCHAAT

Stuur uw CV naar info@pastorie-brasschaat.be

Axel Vervoordt Art & Antiques nv

MARNIX DE SADELEER
Gasthuisstraat 27
2960 Brecht
marnix@notarisdesadeleer.be

GEZOCHT
WIJ ZOEKEN VOOR ONS KANTOOR EEN:

ADMINISTRATIEF
ONTHAALMEDEWERKER
PROFIEL:
• Onthaal van cliënten;
• Telefooncentrale;
• Beheer afspraken agenda;
• Administratief werk;
Deeltijds
WIJ BIEDEN:
• Correct salarispakket;
• Flexibele werkomstandigheden in functie van een gezonde
‘work/life’ balans; Ondersteuning;
• Duurzame samenwerking;
WERKOMGEVING EN BEREIKBAARHEID
• Landelijk en modern kantoor;
• Gelegen bij afrit E19 en station Noorderkempen;
• Kleine groep met grote teamgeest (1 notaris en 5 medewerkers);
Als je meent de juiste persoon te zijn om ons team te versterken, aarzel niet en
stuur een mail met een motivatiebrief en CV naar marnix@notarisdesadeleer.be.
Je kan rekenen op onze discretie.
Indien u solliciteert bij ons zal uw CV en motivatiebrief, die onder andere identificatiegegevens,
gegevens betreffende het beroep en academische curriculum /studie bevatten, in onze databank 3
jaar bijgehouden worden om redenen van gerechtvaardigd belang. We kunnen gedurende deze termijn
dan immers contact met u opnemen voor een nieuwe job-opportuniteit binnen onze instellingen. Deze
gegevens zullen niet uitgewisseld worden met derden, tenzij omwille van een wettelijke verplichting. U
kan steeds alle rechten uitoefenen opgenomen in de GDPR met name, recht op inzage en informatie,
recht op gegevenswisseling, recht op beperking van de verwerking, recht op rectificatie, recht op
bezwaar en recht om klacht neer te leggen bij de toezichthoudende overheid, door onze functionaris
van gegevensbescherming te contacteren via info@privanot.be. Wij zien erop toe dat al Uw persoonlijke
gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.

Wij zoeken voor de Axel Vervoordt kanaalsite te Wijnegem

Facility medewerker
inwonend / huisbewaarder
(voltijds)

Je maakt deel uit van de facilitaire dienst en staat in voor:
- Veiligheid , beheer en onderhoud van de gebouwen op de kanaalsite
- Toegang verlenen en sluiten van de gebouwen
- Dagelijks onderhoud in en rond de gebouwen van het bedrijf
(kranen reparatie, sloten smeren, lampen vervangen, …)
- Opsporen en verhelpen van eenvoudige storingen en uitvoeren van
kleine reparaties, technische ondersteuning
- Permanentie tijdens avond en weekend activiteiten
- Organisatie en begeleiding van onderhoudstaken door externen
Profiel
- je hebt een technisch inzicht en voert zelfstandig taken uit
- je bent dienstverlenend, klantgericht en flexibel
- je hecht belang aan team werk en open communicatie
- je hebt een verzorgd voorkomen en bent discreet
- je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal

Schoonmaak medewerker
(deeltijds )

- Schoonmaak van kantoren en woongelegenheden
- Orde en netheid
- Onderhoud van keuken ( afwassen ) en sanitair
- Zelfstandig werken en initiatief nemen
- Werk kunnen plannen en prioriteiten stellen in schoonmaak taken
Profiel
- goede kennis van Nederlands
- voldoende communicatief en sociaal ingesteld
- Dynamische en nauwkeurig
- Loyaal en dienstvaardig
- Goed voorkomen en discreet
- flexibel, oog voor detail

Gezocht
SCHOONHEIDSSPECIALISTE
op zelfstandige
basis

0485 612 963

Gezocht

LOODGIETER
met ervaring

0485 612 963

Interesse: stuur je Cv naar
Nasica.benali@axel-vervoordt.com
of telefonisch 03 355 33 00

n”

Bouw/sleutel/… jij mee aan de verdere groei van ons bedrijf?
Van Loock Motoren is een familiebedrijf. Sinds de start in 1974 kent het bedrijf een constante groei. We zijn één van
VAN
LOOCKin MOTOREN
de drie belangrijkste
servicecentra
de Benelux, Frankrijk en Duitsland. Wij herstellen oa AC-, DC- en HS-motoren,
servomotoren, zijn een ATEX gecertificeerde onderneming en een Siemens gecertificeerde repairshop for large drives.

SLUIZENSTRAAT 105

Van Loock Motoren staat in voor de volledige onderhoudsactiviteit: pro-actief, predictief, preventief en correctief.

SCHOTEN
Van Loock Motoren2900
staat voor:
kwaliteit, veiligheid, correctheid, betrokkenheid en klantentrouw. Dagelijks/ jaarlijks
komen er steeds nieuwe
klanten
BELGIE bij.
Om deze groei te bestendigen zijn wij voor onze vestiging in Schoten op zoek naar een:

Van Loock Motoren is een familie bedrijf dat roterende elektrische machines re

bij

n”

aer

”

Taken:
•
•
•
•
•
•

2Xonder
CONVENTIONEEL
DRAAIER
: en HS-motore
andere AC-motoren, DC-motoren, EEx-motoren,
alternatoren
ATEX gecertificeerde onderneming. De oplossingen die wij aanbrengen beslaan d
OOK SCHOOLVERLATER
correctief, preventief, pre-dictief en pro-actief. Van Loock Motoren is een sterk

verder ontwikkelen naar motoren tot 40 ton. Om onze goed uitgeruste werkplaats
Je voertnaar
diverse
eendraai-,
(m/v)frees en laswerken uit
Je draait assen, gereedschappen etc.
Je draait collectoren af, freest ze uit en schuint ze aan
Brigadier
Conventionele
afdeling
Je last assen
op en last lagerdeksels
gemaakt van staal
of van gietijzer
Je past ventilatoren aan, herstelt motorvoeten of herstelt klemmenkasten
Je taken:
Je balanceert
rotoren en andere producten
•
Leiding
geven aan de afdeling
Voor
het
beste
GIP toepasbaar
bij mechanica (4 mensen)
Profiel:
o In werken
overlegof met
planner
en hoofd werkplaats
•
Je kunt
zowel
in teamverband
zelfstandig
werken
“Van
Loock
Motoren”.
•
Je bent enthousiast in de
omgang,
je
weet
van
aanpakken
o Problemen oplossen en oorzaken analyseren.
“Elektrotechnieken”
• VoorJeleerlingen
werkt nauwkeurig
en stipt: opmeten van werkstukken en nameten is voor jou vanzelfsprekend
: diversook
draai-,
freesen laswerk.
•
Je denkt vanuit
beoogde eindproduct,
zonder
tekening
van het•St.hetMeewerkend
Jozef
Instituut.
•
Je bent leergierig, je wilto graag
nieuwe
dingen
bijleren
Het zelfstandig verbussen van lagerdeksels.
•
Je hebt een opleiding mechanica (BSO of TSO).
Aanmaak
van
hulpgereedschappen
In samenwerking
met Dhr.stap
P.oPas
Mevr.
N.
Cossaer
Schoolverlater
wordt opgeleid,
voorenstap,
door
inzet
en discipline kan je verder doorgroeien
o Het machineren van assen, etc.

Prijs “Van Loock Motoren”

bewerken van collectorenROTATING
(onderdeel van een gelijkstroomm
MONTEUR
3de prijs: 1oBUITENDIENST
bakHet
bier
de
2 prijs: 2 bakken
o TIGbier
lassen van collectoren.
EQUIPMENT
ste

1 prijs: Waardebon
vliegtickets
o Het
oplassen van assen. Het lassen van lagerdeksels (gewoon s
Taken :
New
York
oelektromotoren,
Ventilatoren
aanpassen,
motorvoeten
herstellen,
•
Je bouwt af naar
en monteert
alternatoren
en reductiekasten
met
een gewichtklemmenkasten
van 5
à 10 ton bij de klant
o Balanceren van rotoren en andere producten.
•
Je stelt de schade vast en noteert deze minutieus
•
Je volgt de juiste werkprocedures maar bent verantwoord creatief
•
Je vult de
werkbladen in en controleert ze
Verwacht:
•
Je zorgt ervoor dat je collega’s goede info krijgen.
• Je werkt in team verband of zelfstandig.
Profiel:
• Je weet
van met
aanpakken.
werk in
heeft
kwaliteit
en is af. Je werkt nauwke
•
Je bent een technieker
pur sang
een sterke Je
interesse
roterende
machines
•
Je hebt technisch doorzicht en sleutelvaardigheid in een ruime variatie van producten
• Je kunt vanuit een eindproduct denken en werken. Vaak zonder plan (teke
•
Je werkt in teamverband maar kunt zelfstandig werken
werkstukken en nameten van je eigen werk is vanzelfsprekend.
•
Je houdt van afwisseling
•
Je werkt veilig, nauwkeurig, stipt en gestructureerd
• Je hebt een opleiding mechanica gehad (niveau A2). Je hebt ervaring als
•
Kwaltiteit is erg belangrijk voor jou
•
Je aarzelt niet om Daarnaast
problemen aan
te pakken
en te analyzeren,
vindtander
praktische
oplossingen
ben
je geïnteresseerd
omjeook
mechanica
werk te doen.
voor de gestelde problemen
van assen etc..
Ons aanbod:
• Wanneer je ervaring hebt in ventilatoren, pompen of elektromotoren is da
We bieden je een voltijdse, afwisselende job in dagdienst binnen een technische omgeving en in
• onmiddellijk
Je kan zelfstandig
werken,
hebt een
eigen
vervoer. Werk
is voornamelijk
in
een nichemarkt. Je kunt
in dienst treden.
Wejebieden
aantrekkelijk
loon/ een
loon in
om in nood
door te werken
om de klant tenindienste
te zijn.
Je houdt van a
overeenstemming met je capaciteiten
/ je opleidingen
toekomstmogelijkheden
een gezond
groeibedrijf.

“ElektrotechrnSieckhoten”
is de toekomst voo

Ons aanbod:
Interesse?
Spreekt een van deze jobs je aan? Aarzel dan niet en neem contact
Wij bieden een afwisselende job in een technische omgeving in een niche markt. W
op via e-mail: bob.van.loock@vanloockmotoren.com
gezond en groeiend bedrijf met veel potentieel.
Ben je geïnteresseerd? Aarzel dan niet en neem contact met ons op:

Mr. Aquagym Tom houdt er na
dertig jaar heuse fanclub op na

FASHION
EDITIE
8 MAART
1 MAART

Tom Bresseleers viert dit jaar een straf jubileum. Al dertig jaar lang weet deze
sportieve Schotenaar in z’n eentje een horde dames in badpak te lokken.
Zijn geheim? Aquagym, dansen in het water aan 130 beats per minuut. “Na
de coronabreak zijn we er opnieuw aan begonnen, met evenveel goesting als
in 1992. Maar het is met gemengde gevoelens. Deze zomer sluit ’t Ondiep in
Wijnegem de deuren en ik heb nog geen ander zwembad”, aldus de energieke
‘mister Aquagym’, die zonder water dreigt te vallen.
Tom Bresseleers (56) was nog een jonge kerel toen de redders in het intussen al
lang afgebroken gemeentelijk zwembad van Schoten opvolgers zochten voor hun
hydrobic-lessen. “Ik bracht wat muziek en een grote luidspreker mee en doopte de
reeks bewegingsoefeningen in het ondiepe water om tot aquagym. Het was afwachten
wie daar op af zou komen, maar er waren meteen 24 vrouwen op de afspraak. Ik was
gelanceerd”, duikt Tom in het verleden van wat uitgroeide tot zijn passie en een manier
om zelf stoom af te laten na zijn drukke dagtaak als coördinator integrale veiligheid in
het gemeentehuis van Schoten.
Sinds hij in Wijnegem is aangespoeld, komen er nog altijd vijftig tot zeventig
volgelingen aquagymmen. De lesgever kent zijn publiek. “80% van de deelnemers is
ouder dan veertig. 40% zelfs ouder dan 55. Maar er staan ook altijd wat jonge vrouwen
en een paar mannen
tussen. Aquagym is
goed en gezond voor
alle leeftijden, alle
soorten lichamen ook.
In het water weeg
je minder en kan je
bewegingsoefeningen
doen zonder dat je
gewrichten of spieren
overbelast geraken. Het
mooiste compliment
dat ik ooit kreeg kwam
van een al wat ouder
dametje. Ze vertrouwde
me toe dat ze opnieuw
zonder bankje tot bij haar koekoeksklok kon om die op te draaien. Dankzij de aquagym
was ze een pak leniger geworden.”

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

Carolien Snoeys,
8C8 VASTGOED BVBA

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

Dat Tom op zijn 56ste zelf nog scherp voor de dag komt, is te danken aan de
voorbeeldfunctie die hij ook vandaag nog ter harte neemt. “Ik doe alle oefeningen
zelf mee ja. Langs de waterkant en bij 30 °C in een vochtige lucht. Dat is flink zweten.
Ik ben na iedere sessie een kilogram lichaamsgewicht kwijt. Ik probeer me ook
buiten de lessen te verzorgen. Wanneer er een nieuw seizoen aankomt, is dat een
stimulans om wat op m’n eten en drankgebruik te letten. Met een pens die oefeningen
demonstreren, kan ik niet maken”, vindt Tom.
De conditie zal goed blijven. Zowel die van de dames als van hun lesgever. “Maandag zijn
we aan een nieuwe reeks begonnen van zo’n 35 lessen van zowat drie kwartier, telkens
op maandag en woensdag”, zegt Tom. “Hopelijk worden het niet de laatste want zoals
bekend gaat het zwembad van Wijnegem deze zomer voorgoed dicht. Sportoase laat
geen externe lesgevers toe in haar baden. Ik dreig verweesd, zonder dames achter te
blijven. Als er nog een gastvrije gemeente in de buurt is met zwemwater, dan hoor ik
het graag. Het zal niet eenvoudig worden, vrees ik.”
Wij kennen minstens twee fans van Tom die de wekelijkse aquagymles enorm zullen
missen, mocht er eind juni een punt gezet worden achter dit hoofdstuk van dertig jaar.
“Hopelijk vindt hij toch nog een andere plek. Wij zullen Tom volgen, overal waar hij gaat,
danst en springt”, lachen Brigitte en Lut.
Aquagym voortaan elke maandag en woensdag van 20.15 tot 21u in het zwembad
van Wijnegem, Kasteellei 67. Best 20 minuten vooraf aanmelden in de inkomhal.
Deelnameprijs: 5,9 euro per sessie.Voor meer info: 03 658 47 07 en 0475 64 46 21 en
tom.bresseleers@skynet.be of aquagym@skynet.be.

Baandancing De Toverfluit vervelt
tot eethuisje Villa Ria

In Villa Ria kan je nu terecht voor een drankje of maaltijd, “Van fingerfood tot
gastronomische maaltijden”, zoals Eddy het benoemt. En hoewel het interieur ook
werd verbouwd, is De Toverfluit niet helemaal verdwenen in de zin dat de klanten
nog steeds een dansje kunnen placeren. “In het weekend zal er live muziek zijn, en
als restaurant mogen we ook twaalf evenementen per jaar organiseren.”

De Toverfluit in Zoersel is op zaterdag 12 februari heropend als eethuisje Villa Ria.
De coronacrisis dwong de uitbaters tot die verandering: “Ik heb de zaak twee
jaar zien wegkwijnen. Moest er geen oplossing zijn gekomen, dan hadden we het
niet gehaald.” Goed nieuws voor de nostalgische klanten: ook in Villa Ria zal je al
eens kunnen dansen.

Eddy en Ria namen in 2006 De Toverfluit over. Opvolging is verzekerd, waant zoon
Nick ontvangt samen met Eddy de gasten in Villa Ria. “En hij doet dat goed. Als hij
binnen enkele jaren nog wat rijper is geworden, kunnen mij vrouw en ik beginnen
denken aan ons pensioen.”

Corona heeft er voor gezorgd dat zaakvoerders Eddy Van Den Reeck (70) en zijn
vrouw Ria Smits (60) hun baandancing hebben omgevormd tot een eethuisje.
“Dancings en discotheken zijn altijd
de eersten die sluiten, we zijn op
twee jaar tijd amper open geweest”,
zegt Eddy. “Nu worden de regels weer
soepeler ja, maar hoe lang nog tot
ze misschien een nieuwe variant
vinden?” Het koppel probeerde nog
te overleven door onder meer een
groenten- en fruitkraam uit te baten,
maar na bijna twee jaar coronacrisis
was het voor Eddy en Ria duidelijk:
aanpassen of sluiten. “Ik heb de zaak
twee jaar zien wegkwijnen. Moest er
geen oplossing zijn gekomen, dan
hadden we het niet gehaald. Alle vaste
kosten blijven tijdens de sluiting lopen.
We kunnen er niet voor eeuwig geld in
blijven steken.”

Villa Ria is open van donderdag tot en met zaterdag vanaf 17 uur, en op zondag
vanaf 11.30 uur.

ANTIGIFCENTRUM
ANTIGIFCENTRUM

Eerste OCMW-voorzitter van
fusiegemeente Brecht overleden

Wachtdienst
dierenartsen
voor Antwerpen en omgeving
gedurende weekend & feestdagen

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

Op 29 december 2021 is Lucien Claessens (90) zachtjes heengegaan omringd
door zijn familie. De rasechte Sint-Jobbenaar overleed na een kort ziektebed
ten gevolge van een breuk.

TANDARTS

Hij groeide op in een warm gezin, samen met zijn twee broers Marcel en Gilbert.
Zijn oudere broer Marcel overleed helaas toen die 33 was. Als kind maakte
Lucien de oorlog mee, waar hij later veel over zou vertellen.

Wachtdienst
Antwerpen Centraal
oproepnummer

Tel.: 0903/399 69
weekend feestdagen

AA groep “Carpe Diem”

Schilde - Hulp aan mensen met een
drankprobleem

Netwerk Palliatieve Zorg
Noorderkempen v.z.w.:

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

INFO: PETER
TEL: 0478 277 541

Zelfstandige
Verpleegkundigen
www.vbzv.be

Na vijf jaar verkering trouwde hij met Francine Lauryssen. Zij kregen in 1965
een zoon Gino, die zijn oogappel was. Ze waren 66 jaar getrouwd. “Lucien was
een lieve en bezorgde man, met een groot en warm hart voor ons allen” aldus
Francine. “Onze familie waaronder zoon Gino, kleinzonen Thys en Dennis, alsook
achterkleinzoon Cisse en de pluskleinkinderen waren echt alles voor hem”.
Lucien was voor een groot deel van zijn professionele loopbaan actief bij
het ACV. “Wat niet iedereen weet is dat hij soms meerdere malen per week
vanuit zijn woonplaats Sint-Job-in-‘t-Goor naar zijn werk in de Antwerpse
Nationalestraat wandelde en terug. Dit deed hij om te trainen voor de
Dodentocht, waar hij tweemaal aan deelnam” zegt zoon Gino. Bovendien was
hij in zijn jonge jaren geen onaardig voetballer en supporter van Den Antwerp
en K.F.C.-Sint-Job.
Begin april 1977 werd Lucien de eerste OCMW-voorzitter van de toen nieuwe
fusiegemeente Brecht, wat hij bleef tot eind maart 1983. Zijn partij - de
toenmalige CVP - beschikte in de eerste legislatuur na de fusie over een
volstrekte meerderheid. “Hij gaf in die periode mee vorm aan de hervorming
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vroedvrouwenteam@wgkantwerpen.be
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of 070/222 678

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

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

Tele-onthaal
Antwerpen Tel. 106

en uitbreiding van het Sint-Maria rusthuis. De directrice was er toen nog
een zuster en de zusters smeerde er nog de boterhammen” herinnert ereburgemeester Adriaan Bevers zich, die de eerste burgemeester was van de
fusiegemeente Brecht.
Lucien was een harde werker, maar kon minstens even hard genieten van het
leven. Hij kende veel mensen en was erg sociaal. Als er leven in de brouwerij
was, was hij er graag bij. Hij was ook een man die voor iedereen in de bres
sprong.
Zoon Gino baatte drankencentrale Claessens uit. Die nam hij in 1990 over van
zijn nonkel Gilbert. Lucien werkte er hard mee tot zijn 75ste.
(DDV)

DOKTERS

GEBIT GEBROKEN?

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

MEDISCHE HULP

TIJDENS WEEKENDS EN FEESTDAGEN

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

van vrijdagavond 19.00u tot maandagochtend
08.00u

OP OFFICIËLE FEESTDAGEN

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

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

Tel: 03 653 37 51
BRECHTSEBAAN 274 - 2900 SCHOTEN

Tel. 03 680 17 70

www.dellafaille.be

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

Aangepaste behandeling voor
diabetes- en reumapatiënten

Creëer uw
eigen geluk,
maar laat
ons helpen!

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

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

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

tel. ���� / ��.��.��

Thuisverpleging
Wit-Gele Kruis

Afdeling Zoersel-Schilde
Turnhoutsebaan 329 / 2970 Schilde

03- 383 23 85

Een vast team staat �/� klaar voor
uw zorgen zoals dagelijks toilet, steunkousen, wondzorg, opvolging medicatie,
inspuitingen en palliatieve zorg.

Sint-Job- Onvergetelijke
Memorial Kevin de Coster
Dreigde de Memorial eerst in het water te vallen omdat de benefietband last
minute afzegde, dan werd het uiteindelijk de beste editie ooit. “De barbecue
was volledig uitverkocht en ook op de after party raakte de zaal mooi gevuld”,
vertelt organisator Dirk de Coster. “We hopen 3.000 euro te schenken aan
Kom Op tegen Kanker.”
Dirk en Nadine de Coster uit Sint-Job verloren op 16 maart 2016 hun zoon Kevin
aan kanker. Sindsdien zet de hele familie, dochter Kelly incluis, en enkele
goede vrienden zich in voor Kom Op Tegen Kanker. Sinds 2017 organiseren ze
jaarlijks de Memorial Kevin de Coster. In 2019 leverde dit benefiet nog een
recordbedrag van ruim 3.600 euro op. De actiegroep neemt na het coronajaar
de draad weer op en met succes. “In twee weken tijd was de barbecue
volzet. Op de afterparty om 21.30u was iedereen nog welkom om een pint
te komen pakken. Klein probleem dreigde aanvankelijk dat de coverband
die belangeloos kwam optreden, had afgezegd. Wegens onvoorziene en
begrijpelijke omstandigheden, dat wel.” Na een oproep reageerden zeven
bands en dj’s. “De zeskoppige band Missing Corners was een van die bands en
bleek de kers op de taart, gewoonweg fantastisch. De muzikanten hielden het
publiek gedurende 2,5 uur bezig met dans en meezingers. Ook weer een dikke

info@thuisverpleging-delelie.be
thuisverplegingdelelie
Thuisverpleging De Lelie

www.thuisverpleging-delelie.be

pluim voor onze traiteur Luc Fransen, de andere sponsors en alle vrijwillige
medewerkers die deze avond hebben mogelijk gemaakt”, benadrukt de
Coster graag.

