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Brandweer helpt kinderen aan
stoere communiefoto:
fotoshoots in twintig kazernes
Inspelend op de vragen die ieder jaar wel toekomen om een bluswagen of kazerne
te mogen gebruiken als decor voor de nog altijd veelgebruikte communiefoto,
organiseert brandweer Zone Rand dit voorjaar zelf heuse fotoshoots in twintig
gemeenten. “Een groot succes. Al tachtig kinderen hebben zich aangemeld”, vertelt
organisator Sandra Claessens op de hoofdzetel van Zone Rand in Brasschaat.

Eindelijk nieuwe bruggetjes in Schoten

Veel ouders breken zich rond deze tijd stilaan het hoofd over de setting voor een
originele communiefoto van zoon- of dochterlief. Zone Rand, actief in twintig
gemeenten rond Antwerpen van Kontich tot Wuustwezel en van Stabroek tot Malle,
reikt hen nu voor het eerst een helpende hand én haar kazernes met materieel aan.
“Natuurlijk werd zo’n foto van de communicant aan boord van een brandweerwagen
of met een blusspuit in de hand ook vroeger al wel eens gemaakt. Maar dat werd
toen louter lokaal afgehandeld en het kwam onze mensen ook niet altijd goed uit.
Daarom hebben we dit jaar de organisatie zelf in handen genomen en het initiatief
meteen opengesteld voor iedereen die hiervoor interesse toont. Elk korps van onze
Zone Rand stelt van nu tot 17 april graag enkele uren ter beschikking om mee te
werken aan het verwezenlijken van dat stoere plaatje op het communiekaartje.”

Voka op bezoek in Brecht

RAFC op bezoek in Wijnegem

Hoewel de gefuseerde brandweerkorpsen rond de stad sinds enkele jaren geleid
worden door een vrouw – commandant-kapitein Katrien De Maeyer – zijn het vooral
jongens die wat graag willen poseren als brandweerman. “Er zijn ook enkele meisjes
bij, maar ze vormen voorlopig nog een minderheid”, stelt Sandra Claessens vast. “We
lanceren deze campagne dan wel naar aanleiding van het communiefeest, maar ook
wie een lentefeest viert of gewoon al lang droomt van eens te poseren als of met
een brandweerman, is welkom op de voorgestelde tijdstippen. In sommige posten
zoals Kalmthout en Essen doen ook andere veiligheidsdiensten mee zoals politie en
het Rode Kruis. Ook met hun medewerkers en voertuigen kan je daar op de foto.”
Het brandweerkorps van Wommelgem beet de spits af en verwezenlijkte de
droom van twee jongetjes. Adjudant Jurgen Talemans en brandweerman Nils Reel
ontvingen in hun kazerne aan de Rollebeekstraat onder meer Lars Peeters (7) en
zijn mama en zijn mama Inge Ceuppens, bankbediende van beroep, maar vandaag
gelegenheidsfotografe. Want ook nog eens zelf foto’s nemen doen de spuitgasten
niet.

Junior Journalisten in Schilde

“Wij komen uit Schoten, waar Lars in de Sint-Eduardusschool zit en op 26 mei in de
Heilig Hart-kerk zijn eerste communie zal doen. Maar het tijdslot van de brandweer in
Schoten later deze maand kwam ons niet goed uit. Tof dat we ook hier in Wommelgem
en vandaag al terechtkunnen”, is Inge vol lof voor de gastvrijheid van de plaatselijke
brandweerlieden.

ACTIES LAMELLENDAKEN
tot en met 31/03

ACTIES KNIKARMSCHERMEN EN GLASOASES
tot en met 27/03
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Maaltijdservice

Petrus Kok Aan Huis
Warme maaltijden aan huis
Soep
Hoofdgerecht
Dessert
€ 10,00

De lekkerste maaltijdservice
uit de buurt
Bode schoten 1/2 pagina.indd 1

Volledige info & maandmenu
www.petruskokaanhuis.be
1 apr

Wortelpaprikasoep

Schartongfilet met choronsaus en stoemp van
boerenkool en spekjes

2 apr

Kippenbouillon
soep met
balletjes

Vogelnestgehaktbrood met boter boontjes en
gekookte aardappelen

3 apr

Dagsoep

Kippenblokjes in zoetzure saus met
wokgroenten en nasi gorengrijst

4 apr

Groene
groentesoep

Belgisch stoofvlees met een fris witloofslaatje
en gebakken aardappel

5 apr

Courgettesoep
met kruidenkaas

Tongrolletjes op Normandische wijze met
broccolipuree

6 apr

Tomatensoep

Konijn met pruimen, gebakken witloof en
natuurpuree

7 apr

Parmentiersoep
met boursin

Gebakken braadworst met bloemkool in
béchamelsaus en gekookte aardappelen

8 apr

Ajuinsoep met
geraspte kaas

Gebakken botervis met honing-mosterdsausje,
gestoofde prei en spinaziepuree

9 apr

Andalusische
groentesoep

Rundsburger met bearnaisesaus, gebakken
spruitjes en natuuraardappelen

info@petruskokaanhuis.be
Tel: 03 376 71 07
16/03/2022 10:09

Brecht – Sterkstokers decor voor
eerste netwerkavond
Regiolink Noord van Voka

Meer dan negentig ondernemers uit Noord-Antwerpen ontmoetten elkaar in de
ambachtelijke stokerij Sterkstokers. Werkgeversorganisatie Voka - Kamer van
Koophandel Antwerpen-Waasland organiseerde er voor het eerst de netwerkavond
Regiolink.
“Na twee jaar snakken de ondernemers
ernaar om elkaar terug op een
ongedwongen manier te ontmoeten”,
weet Thomas Cuyvers. “Het was meteen
het moment om zich te laten inspireren
door de groei die ons bedrijf de laatste
jaren realiseerde.” Naast een rondleiding
in de stokerij, stond er vooral netwerken
op het programma. Steven Roeland,
mobiliteitsmanager Voka - Kamer van
Koophandel Antwerpen-Waasland, zette
er ook de mobiliteit binnen de regio
uiteen. Thomas Cuyvers serveerde zijn
gasten een mocktial of cocktail.
Het was de eerste Regiolink bijeenkomst.
“Ervaringen delen of gewoon gezellig bij
praten in een ontspannen sfeer”, klinkt
het opzet bij Voka. Naast netwerken,
werpen de ondernemers ook een blik
achter de schermen van het gastbedrijf.
Op de eerste editie was dat dus
Sterkstokers.

Fiber
wab
Nooit meer haperen in een videocall!
Dankzij onze internetkabel met haarfijne
glasvezels geniet je op elk moment van
haarscherpe kwaliteit.
Meer weten over fiber en ons netwerk?
Ontdek alle voordelen en voorwaarden op fiberklaar.be/aanpak.

r
blief?
Surf als de
bliksem naar
fiberklaar.be

Ontdek alle voordelen
van ons fibernetwerk
op fiberklaar.be

Assymo
MODERNE BIJGEBOUWEN

Tuinconstructies op maat
EIKEN BIJGEBOUWEN TUINHUIZEN

CARPORTS

POORTEN TERRASSEN

N i euw e t oonzaal : Eikenl ei 159 2960 Si nt - Job- i n- ‘t - G oor

Eikenlei 159 2960 Sint-Job-in-‘t-Goor

I

Info@assymo.be

I

+32(0)3 434 74 98

Kaddish in feeststemming bij
heropening na maandenlange
sluiting: zelfs pastoor Alvi danst mee
En of er eengoed glas gedronken werd op ‘Guess who’s back’, de heropeningsdrink die
Kaddish organiseerde naar aanleiding van haar heropening. Het Schotense jeugdhuis moest
de deuren maandenlang gesloten houden nadat de technische installaties waren afgekeurd.
Het werd een geslaagde avond. “Al vanaf de aanvang liep ons café goed vol, met een zeer
gemengd publiek - van jong naar oud en van bekende (ex-)Kaddishers naar nieuwsgierigen”,
vertelt Caia Croes, beroepskracht en algemeen coördinator die de voorbije maanden met
haar team keihard gewerkt heeft om Kaddish weer tot leven te wekken.
gedanst en zelfs Alvi Vasquez, de hippe pastoor van Schoten van Colombiaanse afkomst,
kwam even mee ‘shaken’.
In de gang, zaal en studio konden bezoekers proeven van de vele mogelijkheden van de
Kaddish- werking. Jongeren konden experimenteren met synths in de studio of aan de knoppen
draaien in de grote zaal. Vrijwilligster Kaat
Brackeniers had een interactieve en audioreactieve visual gemaakt van het ‘KADDISH’logo. Middels een midi-controller konden
bezoekers er creatief mee aan de slag. Een
beetje dj’en maar dan met visuals. Dat sloeg
aan. Zelfs het iets oudere publiek heeft zich
er mee geamuseerd.
“Ons team heeft er alleszins een mooie
herinnering bij”, blikt Caia terug. “Schoten
heeft z’n hart voor Kaddish getoond,
Nieuwe badkamer zonder zorgen?
zo getuige ook de omzet. We hebben
Wij streven naar 100% klanttevredenheid zodat U zorgeloos
een mooi bedragje bij elkaar verzameld
kunt genieten van uw nieuwe badkamer.
om verder te kunnen investeren in de
infrastructurele werken die nog nodig zijn
www.uwbadkamerrenovatie.be • claessens.kevin@outlook.com
ivm brandveiligheid.”

Johnny, papa van die andere beroepskracht Bert Hellemans, bakte overheerlijke wafels. Die
werden verkocht om de lege Kaddish-kas opnieuw een beetje gevuld te krijgen. Uiteraard
klonk er ook muziek op dit feestje. Jonge lokale dj’s zorgde voor de juiste beats. Er werd

INSPIRATIEDAGEN
7-27 maart, elk weekend van 10u – 17u.
met opendeurvoorwaarden
Tijdens onze inspiratiedagen
bent u van harte welkom
in onze toonzaal.
Ontdek alle mogelijkheden van
overkappingen en zonwering en
bekijk de verschillende modellen.
Wat kan u allemaal verwachten
tijdens uw bezoek:
EEN MOOIE KORTING EN
VAKKUNDIGE BEGELEIDING.

MARCSTOR ZONWERING - Eikenlei 83A - 2960 Sint-Job
WWW.MARCSTOR.BE - 0479/97.27.71 - info@marcstor.be
VOOR AFSPRAAK
ZIE DOODLE OP SITE.
ADV_Marcstor_190x125mm_BvS.indd 1

Grandi-Flora

Zelfwerkend patroon
Groots in tuinen

Aanleg & tuinonderhoud
•
VRIJBLIJVENDE OFFERTE

Te huur: garage 70 euro/mnd,
Schoten Jozef Jennestraat tel
03.633.03.75 of 0478.72.92.64 S7
Te Koop; nieuwe roze meisjesfiets
7à8 jr, te klein gekocht+ roze
fietshelm en mandje 85euro
,stepje gratis bij. Gewone GFT
container zonder chip 140 l; 20euro
De Backer 0494.360.454
S8
Goedkoop vellen van bomen
en afvoeren, gratis offerte tel
0487.715.534 (particulier)
S9
Goedkoop
verwijderen
en
afvoeren van coniferen en
hagen,
gratis
offerte
tel
0487.715.534 (particulier) S10
Zaaien van nieuwe gazons
en
herstellen
van
oude
gazons,
gratis
offerte
tel
0487.715.534
(particulier)

Alles wordt georganiseerd rekening
houdend met de coronaregels.

1/03/2022 10:30

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

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

Toekomst inspireert leerlingen
tot verhalen

Davidsfonds Schilde – ’s-Gravenwezel heeft op zondag 13 maart de winnaars
van de Junior Journalistenwedstrijd gehuldigd. Ieder jaar worden de lokale
scholen in beide deelgemeenten aangeschreven, waarbij de leerlingen van
het zesde leerjaar gevraagd worden een opstel te schrijven rond een bepaald
thema. Dit jaar was het thema ‘De wereld na 2030’. Sam Van der Heijden kreeg
met zijn verhaal ‘De leerhelm’ de gouden prijs. Verder op de erelijst vinden
we in aflopende volgorde Robine Gys, Louise Brems en Fiona Wittock. De
prijsuitreiking werd ondersteund door een optreden van de Muziekacademie
en door een lezing van de schrijver Guy Didelez. Hij kwam vertellen hoe hij aan
jeugdliteratuur is begonnen.

ABITARE GEEL | Puntstraat 2
ABITARE BRASSCHAAT | Bredabaan 737
ABITARE BONHEIDEN | Brugstraat 34
www.abitare.be
Join our community

Sint-Job – Definitief parkeerverbod
Schorpioenlaan moet
woonwijk ontlasten
Na een proefopstelling heeft de gemeente een definitief parkeerverbod
ingevoerd in de Schorpioenlaan en Boogschutterlaan. Het moet het veiliger
maken om de straat in- en uit te rijden naar de Kerklei.
Parkeren mag niet meer langs weerskanten van de eerste honderd meter
van de Schorpioenlaan als je van de Kerklei komt. Verder in de woonwijk
geldt het parkeerverbod aan slechts één kant van de Schorpioenlaan en
Boogschutterlaan. Die hebben geen voet- of fietspaden en zijn te smal om aan
weerskanten te parkeren. Nochtans kampte de wijk met grote parkeerdruk.
Vooral werknemers van OC Clara Fey campus Sint-Rafaël in de Kerklei, net over
de ingang van de Schorpioenlaan, parkeerden er gemakkelijk hun wagen. Zij
moeten nu uitwijken naar de parking op de Luien Hoek, Bethaniëlei-Kerklei.
De tijdelijke proefopstelling werd door de bewoners, per brief, positief
bevonden en is daarom definitief geworden.

ABITARE MOOI WONEN IS HIRING!
Wij zoeken een Interieurvormgever voor onze
showroom in Brasschaat.
Solliciteren kan via terry@abitare.be

Donderdag 7 april – 20.00 uur
’t Gasthuis,
Turnhoutsebaan 199, Wijnegem

Gespreksavond met auteur en
complotexpert Brecht Decoene

“Achterdocht tussen feit en fictie.
Kritisch omgaan met complottheorieën”
Gebeurtenissen met een grote maatschappelijke,
emotionele of politieke impact geven altijd aanleiding tot
complotdenken. De moord op JFK, de dood van Diana, de
aanslagen op 11 september 2001 en de coronapandemie
zijn daar perfecte voorbeelden van.
Expert in complotdenken Brecht Decoene neemt u mee
voor een fascinerend overzicht van de belangrijkste
complottheorieën en legt uit hoe en waarom ze ontstaan,
waar ze hun grote aantrekkingskracht vandaan halen en
hoe je best met complotdenkers omgaat.
Reserveren (verplicht) via info@hvv-schoten.be
of tel. 03 658 46 49
Inkom: 4 euro (3 euro leden Humanistisch Verbond)
Organisatie: Humanistisch Verbond Schoten en
Humanistisch Verbond Schijnvallei
www.hvv-schoten.be

Fonoplaten: ik koop collecties,
lp’s, Rock, Pop, Jazz enz.., beste
prijs tel 0475.37.64.96
Z112
Verzamelaar
koopt
oude
munten en bankbiljetten, tel
0475.34.21.18 (particulier) Z153
Wij helpen u graag met
het opkopen en opruimen
van
inboedels
bij
een
overlijden of een verhuis, bel
0495.233.678 (particulier) Z154

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

UW KAPPER
AAN HUIS
DAMES-KINDEREN-HEREN

STEVE
OP AFSPRAAK
0479 350 241
“Daar leefden zowel haar medeleerlingen
als de leerkrachten al goed mee
met haar prestaties op nationaal
en Internationaal niveau”, glundert
Joachim Verbrugghe, haar trotse
vader. “Twee jaar geleden werd Lauren
geselecteerd door ‘Topsport Vlaanderen’
en nu combineert zij sport en studies
aan de Topsportschool in Gent.
Na meerdere deelnames aan Europeseen Wereldkampioenschappen, heeft
zij nu tijdens de ‘World Age Groep
Competition’ in Baku een mooie Zilveren

Schotense Lauren Verbrugghe wint
Zilver op WK ACRO Azerbeidzjan
Begin maart behaalden Mirte Vercauteren, Sofie Jaeken en Lauren Verbrugghe
(rechts) voor ‘Topsport Vlaanderen’ een Zilveren Medaille op de ‘World Age Acrobatic
Gymnastics’ in Baku (Azerbeidzjan). Het trio Mirte, Sofie en Lauren turnde een
fantastische oefening en met een score van 28,650 deed enkel Azerbeidzjan beter.
Een plek op het podium en een zilveren medaille waren de beloning. Van harte proficiat
aan deze vicewereldkampioenen, dus!
Wie is Schotense Topsporter Lauren Verbrugghe?
De 17-jarige Lauren Verbrugghe woont in Schoten en doet reeds sinds haar 7de aan
Acrobatische Gymnastiek bij Artgym in Kapellen. Na het afronden van haar humaniora
aan Kindsheid Jesu, zette Lauren haar studies verder aan het Sint-Michiels College.

Medaille gehaald met haar huidige Team.”

SINT-CORDULA-INSTITUUT

instituut

KIJKDAG

VRIJDAG 29 APRIL 2022
Binnengluren in onze klaslokalen, een wandeling op de speelplaats en al je vragen
stellen aan onze enthousiaste vakleerkrachten? Dat kan allemaal tijdens onze
Kijkdag op vrijdag 29 april 2022 van 15 tot 20 uur.

BENIEUWD NAAR ONZE RICHTINGEN?
Check onze website sintcordula.be voor meer informatie.
EERSTE GRAAD
A-stroom
B-stroom

TWEEDE GRAAD
Humane wetenschappen
Moderne talen
Bedrijfswetenschappen
Taal en communicatie
Bedrijf en organisatie
Grafische technieken
Organistatie en logistiek
Publiciteit (Decor en etalage)

sintcordula.be
SintCordulaSchoten
Wilgendaalstraat 7, 2900 Schoten
03 658 94 49, directie@sintcordula.be

SINT
CORDULA

instituut

SINT
CORDULA

DERDE GRAAD
Moderne talen - wetenschappen
Economie - moderne talen
Secretariaat - talen
Boekhouden - informatica
Handel
Informaticabeheer
Multimedia
Verkoop
Logistiek - duaal
Drukvoorbereiding
Winkelbeheer en etalage
Digitaal drukken - duaal

INFOAVOND

Asfaltcentrale

7/04/2022
18u00

Wijnegem

Kasteel Van Schoten

MAGINEL
Algemene elektriciteitswerken
0476 58 41 14

WIJ KOMEN OOK VOOR KLEINE WERKEN!

Hallo Ik ben op zoek naar
een werk om te helpen met
huishoudelijke
taken
zoals
schoonmaken, strijken, wassen
..Ik kan ook voor ouderen en
kinderen zorgen. Ik naai goed.
Bij interesse kunt u mij bereiken
op dit nummer. 0465.121.901

Tuinman met ervaring zoekt
werk: tuinonderhoud, snoeien,
verticuteren, gras zaaien, vellen
van bomen en uitfrezen tel
0494.61.52.45 (particulier) Z594
Omgevallen bomen of bomen die
weg moeten, ik kom ze gratis
afdoen voor het hout, tel na
18u Chris 0478.58.18.71
Z595
Tuinman zoekt extra tuinwerk: tel
0485.79.80.06 (particulier) Z596

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

GEVRAAGD
WIJNEN - CHAMPAGNE
en PORTOS
Aankoop volledige wijnkelders
en kelderresten

Tel. 03 295 60 60 (tijdens kantooruren)

IK KOOP UW
RENOVATIEPROJECTOPBRENGSTEIGENDOM.
Zelfs in slechte staat!
Danny tel. 0472 87 82 24

Ook GAS-boete voor lachgas
in grote tanks
Het GAS-reglement van de politiezone Voorkempen, bevoegd in Schilde,
Malle, Brecht en Zoersel, heeft een update gekregen. Onder meer het bezit
van lachgas in tanks van meer dan één kg, het achterlaten van afval rond
straatvuilbakjes en het onnodig laten proefdraaien van een auto komen
voortaan in aanmerking voor een GAS-boete. Die kan oplopen tot 350 euro.
GAS is de afkorting voor Gemeentelijke
Administratieve Sancties. Dit reglement wordt
door de politie en gemachtigde ambtenaren
gebruikt om overlast en asociaal gedrag aan te
pakken.
De veranderingen die nu worden doorgevoerd zijn
volgens de politie zelf eerder beperkt Zo werden
de verschillende artikels logischer gegroepeerd
met als doel de leesbaarheid te verbeteren en
werden er enkele taalfouten verbeterd.
Op inhoudelijk vlak werden een aantal definities
toegevoegd van wat er onder publiek toegankelijke plaatsen verstaan wordt.
Er werd een hoofdstuk toegevoegd over het herroepbaar karakter van
gemeentelijke vergunningen.
Snoeien en vellen van bomen
met hoogtewerker
+ stronken frezen
www.bomen-patrickgeerts.be

0495 22 38 63

RESTAURATIE VAN
ANTIEKE MEUBELEN
Paul Goyvaerts
0496 43 68 54

STIJL & COMFORT
1000 M SCHOENEN • LEDERWAREN • REISARTIKELEN
2

WWW.FRAMANDI.BE

Bredabaan 757 • 2930 Brasschaat
Tel. 03 337 07 30
OPEN: ma.: 13.30 tot 18.30u.
di.-vrij.: 9.30 tot 18.30u.
zat.: 9.30 tot 17.30u
framandi_schoenen

Ruime gratis parking bij de winkel.
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Proefopstelling Wijnegem leidt
tot klachten bij gouverneur

De eind vorig jaar ingevoerde proefopstelling om het sluipverkeer uit de wijk Wijnegem
West te houden, heeft na veel lokaal protest en felle discussies in de gemeenteraad nu
ook tot twee klachten bij de gouverneur geleid. Maar Cathy Berx zal na onderzoek niet
optreden.
Het was oud-gemeentebediende Lu Bressseleers, die zelf in de buurt woont, die in zijn pen
was gekropen en geklaagd had bij de toezichthoudende overheid. Hij stelde het gebrek
aan communicatie over het verkeersplan en het ontbreken van een openbaar onderzoek
aan de kaak. Bresseleers meende ook dat het schepencollege niet bevoegd was.
Cathy Berx onderzocht de klacht en laat er niet veel van heel. “De gemeenteraad heeft haar
bevoegdheid in 2019 gedelegeerd aan het schepencollege. Dat kon de proefopstelling dus
via een aanvullend reglement perfect invoeren. Een openbaar onderzoek is in zo’n geval

Verzamelaar koopt munten en
bankbiljetten
Ook hele verzamelingen

0475/34.21.18

ook niet nodig”, stelt de gouverneur vast. Ze schrijft tevens niet te kunnen ingaan op de
wenselijkheid van de getroffen maatregelen, zoals het invoeren van eenrichtingsverkeer
en het ‘knippen’ van heel wat straten in Wijnegem West.
Dat het schepencollege te weinig ruchtbaarheid zou hebben gegeven aan de
proefopstelling, klopt volgens de gouverneur evenmin. Ze verwijst naar een buurtsessie
in juni en een bewonersbrief. Cathy Berx kreeg van burgemeester Leen Wouters de
verzekering dat haar lokaal bestuur zal rekening houden met alle opmerkingen die
tijdens de duur van proefopstelling binnenkomen.
Zoals bekend wil het schepencollege doorgaan met de proefopstelling tot minstens
eind juni. Pas dan wordt via tellingen vergeleken in hoever verkeersstromen zich al dan
niet verplaatst hebben. “We doen deze maand al voorlopige tellingen. Hoe meer data,
hoe beter”, aldus schepen van Mobiliteit Tom Tachelet (Dorpspartij Durf!). “Er komen
kortelings ook wegschilderingen die chauffeurs er extra op zullen wijzen dat je in de hele
wijk Wijnegem West voortaan nog maar 30 km per uur mag rijden.”

2u wordt 3u

Gevraagd: staat uw oude fiets in
de weg? Ik kom hem weghalen
tel
0478.33.41.70
Z572

van 26 op 27 maart 2022

Te huur: Durbuy huis 8p., 4 slpk,
2 badk, tuin, bbq, garage, rust,
stilte, www.fijnverlof.be
Z573
Beste baas van Robbe, kan
je mij bellen? Buddy en
Tiny tel 0478.213.617
Z574

LUKT HET NIET?

Bel 03/652 17 77 of 0497 62 15 62

Goudsmid - Juwelier - Klokkenmaker

P. Van der Auwera

Augstijnslei 10 - Brasschaat (rechtover de Post)
www.flandersdesigners.be - www.flanders-art.be

Te huur: vakantiehuis in Calpé,
max 8 pers. privé zwembad,
al comf. Vrij van 14/8 tot
31/8, tel 0485.04.05.50 Z575
Te koop: damesfiets 50
hometrainer 30 euro,
aluminium badkuip 50
tril afslankband 30
antieke naaimachine 60
tel
0499.62.55.25

euro,
grote
euro,
euro,
euro
Z576

Lieve betrouwbare flexibele
naschoolse opvang gezocht
voor 3 enthousiaste kids van
8-10-12j. Omgeving Schoten.
Steeds ma/di/woe (tot 14u).
Do regelmatig. Vr soms. Eigen
vervoer. Lichte huishoudelijke
taken in overleg. Vanaf 2/5/22.
Graag bij interesse seintje op
0479/83.86.83 (liefst na 19u) of
aureliederwe@yahoo.com Z577

Voor het behalen van
rijbewijs B

Inwoners schrijven mee
aan klimaatplan
Inwoners van Schilde hebben de afgelopen maand meegewerkt aan de
totstandkoming van het gemeentelijk klimaatplan, en ook in april staan
er meewerksessies daarrond gepland. De gemeente werkt momenteel
aan een Klimaatplan 2030, dat een visie uitdraagt voor heel Schilde. Een
startevenement daarrond heeft plaatsgevonden op 28 februari in Werf
44. In maart waren er nog twee sessies rond het thema natuur, waarbij
Schildenaren zelf acties konden voorstellen voor het klimaatplan.
Gelijkaardige sessies, maar dan rond het thema mobiliteit, staan
gepland op 24 en 28 april. Met Klimaatplan 2030 wil Schilde de CO2uitstoot met 40 procent verminderen en beschermende maatregelen
nemen tegen de effecten van de klimaatverandering. Inschrijven voor
de sessies kan via schildeschittert.be/klimaatplan2030.

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

Tel. 0475 64 14 13

RIJSCHOLING.BE
Veilig leren autorijden

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

Prijzen vanaf € 415.000 (excl. kosten)

aanbod en meer details op:

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

WWW.COGGHE.BE
6%
BTW

SCHOTEN VAART
appartementen

Prijzen vanaf € 290.000 (excl. kosten)

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

Muzikaal Schilde

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

THE KINKS IN SCHILDE?
Neen, The Kinks hebben op donderdag 3 maart niet echt opgetreden in Schilde.

JONG BRENGT KLASSIEK
Net twintig jaar is hij nog maar, toch maakt Balder Dendievel uit Oostkamp
al furore in de Belgische klassieke muziekwereld. Schildenaren hebben de
hoboist op zondag 13 maart zelf kunnen aanhoren tijdens een aperitiefconcert
in Werf 44. Daar pakt hij uit met het romantische programma ‘Erinnerung’,
met werken van onder meer Brahms en Poulenc, op de piano begeleid door
Lucas Blondeel.
Balder Dendievel begon op vierjarige leeftijd met vioollessen bij zijn moeder
Kristien Devolder, zelf professioneel muzikante. Een jaar later schakelde
hij over op hobo. Sindsdien heeft hij verschillende wedstrijden voor jonge
muzikanten gewonnen en op verschillende plaatsen les gevolgd. Momenteel
studeert hij aan de Hochschule für Musik ‘Hanns Eisler’ in Berlijn.

Muzikant Wim Sterkens en zijn groep kwamen als The Kinks Tribute Band wel
een ode brengen aan de Engels groep, gekend van nummers als ‘You Really
Got Me’, ‘Waterloo Sunset’ en ‘Lola’. Ook minder bekende liedjes passeerden
de revue.

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

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

POORTEN / VOORDEUREN / BINNENDEUREN

VOORJAARSACTIES IN MAART !
HEIKEN 19 | 2960 BRECHT | 03 330 10 10
PIERSTRAAT 355A | 2840 RUMST | 03 500 00 21
INFO@VOSPOORTEN.BE | WWW.VOSPOORTEN.BE

Brecht – Trek van kikkers
en salamanders gestart in
Rommersheide
In de wijk Rommersheide trekken honderden salamanders, kikkers en padden opnieuw
naar het centraal gelegen ven om er zich voort te planten. De gemeente, Natuurpunt
en vrijwilligers roepen iedereen op om de snelheid te matigen. Helpende handen om de
amfibieën veilig over te zetten, zijn welkom.
De paddentrek start begin februari en kan duren tot midden april. Sinds 2012 helpen
vrijwilligers in Rommersheide bij de paddentrek naar het Rommersven, gelegen tussen
vier straten Rommersheide D, Rommersheide E, Rommersheide F en de Mieksebaan.
“Na de winterslaap trekken vele inheemse amfibieën naar het ven om hun eieren af
te zetten en te bevruchten. Het is een echt liefdesfestival”, staat te lezen op de site
van Rommersheide. “Het merendeel trekt naar de poel, plas of gras waar ze geboren
zijn. Waarom is niet bekend. Nadat de eitjes zijn afgezet en
bevrucht, keren de meesten terug naar hun vertrouwde
biotoop.”
De tocht is niet zonder risico, vele diertjes worden
platgereden door het drukke autoverkeer. De amfibieën
moeten eerst de drukke straten oversteken. “Na een drukke
nacht liggen de wegen vaak bezaaid met platgereden
kikkers, padden en salamanders.” De populatie heeft
daardoor een alarmerend laag peil bereikt. Werden er in
2013 nog 779 amfibieën overgezet, dan daalde dat aantal
in 2018 al naar 383. Het gaat om de bruine kikker, groene
kikker, pad, kamsalamander, kleine watersalamander,
alpenwatersalamander en vinpootsalamander. Ze zijn
allemaal bij wet beschermd.

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

TE HUUR APPARTEMENT

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

0493 42 80 79
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

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
huur:
Nieuwpoortbad,
studio alle comf., gr zonnig
terras,
garage,
50
euro/
dag, all-in, tel 0498.800.348
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
Te
huur:
Blankenberge,
appartement
met
zeezicht,
opgefrist, 2 slaapk., inger.
keuken, zuiders terras, douche en
bad, app. wc, wifi, digit. Tv, alle
comfort, info tenzon@telenet.
be of 03.666.35.80 na 20 uur
Te koop: moto 125cc met
1919km in zeer goede staat.
te bevragen na 17.00uur op
nummer 0496/80.92.23
Z559

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

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

ook verschillende voordelen. In kleinere
groepen leren de kinderen elkaar en ook
de animatoren beter kennen. Tussen
de animatoren zelf ontstaat ook een
hechtere band. Die cohesie komt de
kinderen alleen maar ten goede.”

Brecht – Speelpleinwerking
Speelkriebels breidt uit naar twee
locaties in gemeente
Tijdens de paas- en zomervakantie zijn alle zes- tot dertienjarigen opnieuw welkom
op het gemeentelijke speelplein Speelkriebels. De activiteiten worden gespreid over
verschillende kleinere locaties, in plaats van één grote. Een positief gevolg van corona.
Voor de pandemie uitbrak konden alle Brechtse zes- tot dertienjarigen terecht in
deelgemeente Sint-Job waar één grote speelpleinwerking werd ingericht. Tijdens
de coronacrisis werd noodgedwongen in kleinere bubbels gewerkt en zo in elke
deelgemeente Speelkriebels aangeboden. “Door de steeds wijzigende maatregelen
hebben we met formules geëxperimenteerd”, legt schepen van Jeugd Frans Van
Looveren (CD&V) uit. “In kleine bubbels werken is zeer positief onthaald door zowel de
ouders, kinderen als animatoren en daarom behouden we die formule. Het heeft dan

jeugddienst@brecht.be , www.brecht.be/speelkriebels of
www.facebook.com/speelkriebels

Kwaliteit zonder zorgen

EINDELOOS GENIETEN VAN EEN NIEUWE BADKAMER?
✔ +50 jaar ervaring

✔ Persoonlijke begeleiding

Vraag een gratis thuisbezoek aan

✔ Op ruim 1 week

PAALSTRAAT 149 • 2900 SCHOTEN • ✆ 03 680 19 50
INFO@BOUWCENTRALENV.BE • WWW.BOUWCENTRALENV.BE

Jong-N-VA-afdelingen bundelen
krachten voor Roksolana en Oekraïne
De inzamelactie van diverse Jong N-VA-afdelingen voor de bevolking van
Oekraïne werd een groot succes. “Met dank aan alle schenkers en vrijwilligers”,
aldus een gelukkige Tara Godts uit Schilde, één van de initiatiefnemers.
De solidariteitsactie ging uit van de N-VA-jongeren uit Schilde, Schoten,
Stabroek en regio Voorkempen. Die werd opgericht door de jonge Vlaams
nationalisten uit Brecht, Malle, Ranst en Zoersel. Ze bundelden voor het goede
doel de krachten en riepen op om materialen naar het jeugdlokaal in Schilde
te brengen.
Intussen weten zij en haar collega’s van Jong N-VA van aanpakken. Dat blijkt uit

de verzamelde oogst van de Oekraïne-actie: 70 dekens, 2 dozen werkschoenen,
1 tent, 7 dozen medicijnen, 6 dozen handdoeken, 5 dozen kinderkleding, een
rolstoel, 4 dozen voedsel dat bewaard kan blijven en nog verschillende dozen
met allerhande materiaal zoals tandenborstels, spuiten, kleurboeken, jassen...
Onder meer Maarten De Veuster, burgemeester van Schoten, bezorgde heel
wat hulpgoederen voor deze actie.
“Met elf vrijwilligers hebben we alles netjes in het JOS-lokaal van Schilde
gesorteerd”, aldus Godts. “We brengen dat nu naar Roksolana Mendela (23)
uit Schoten. Zij lanceerde zopas een actie voor de bewoners van het door
oorlogsgruwel getroffen land waarin ook zij geboren werd, maar al lang niet
meer woont. Zo goed als heel haar familie woont in Lviv in het westen van
Oekraïne. Zij zal ervoor zorg dragen dat alle goeden goed terechtkomen.
Wie alsnog wat heeft, mag dat rechtstreeks bij haar afgeven aan de aan de
Nerviërslei 12 in Schoten. Info: helpukrainebe@yahoo.com

DAAN BROECKS

Wij bestaan 60 jaar en trakteren!

VLOER en
TEGELWERKEN

Eéntje op kosten
van de zaak!

0479 744 066

BEZOEK ONZE
WINKEL IN
SCHOTEN
Industriepark Brechtsebaan 16,
2900 Schoten

Schriekbos 2 • 2980 Zoersel
Btw BE 0849242819
daanbroecks@hotmail.com

*GRATIS OFFERTE*

Valerie Michel eerste vrouwelijke
N-VA-voorzitter in Schilde:
“Wat meer schwung mag wel”

Verjaardagsactie:

Valerie Michel (35) werd door de leden van de N-VA-afdeling Schilde en
’s-Gravenwezel verkozen tot hun nieuwe voorzitter. Ze volgt Hendrik
Bellens (74) op. Oud-voorzitter Sven Looyens wordt nu ondervoorzitter.
Het nieuwe bestuur zal de partij van Dirk Bauwens, intussen negen jaar
burgemeester, richting verkiezingen van 2024 leiden.

5_Bode van Schoten.indd 1

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
huur:
Nieuwpoortbad,
studio alle comf., gr zonnig
terras,
garage,
50
euro/
dag, all-in, tel 0498.800.348

Valerie Michel, die communicatiewetenschappen studeerde, is sinds haar
studententijd politiek actief bij lokale afdelingen van Jong N-VA en N-VA. Ze
Lp’s singles : ik koop collecties
16/03/2022 13:53
werkte jarenlang voor de partij en is sinds enkele jaren actief als bestuurslid
Jazz, Soul, Pop, ets… cd’s dvd’s
van N-VA Schilde.
boeken, strips, filmaffiches,
pick-up’s
aan
beste
tel
0475.376.496

prijs
Z136

Te
huur:
Blankenberge,
appartement
met
zeezicht,
opgefrist, 2 slaapk., inger.
keuken, zuiders terras, douche en
bad, app. wc, wifi, digit. Tv, alle
comfort, info tenzon@telenet.
be of 03.666.35.80 na 20 uur
Te huur: garage 70 euro/mnd,
Schoten Jozef Jennestraat tel
03.633.03.75 of 0478.72.92.64 S7

Sinds 2018 zetelt de jonge moeder van Alice (6) en Eleni (3) ook in de
gemeenteraad. Daarin toonde ze zich al ambitieus en ijverde ze onder meer
voor voldoende kinderopvangmogelijkheden in Schilde en ‘s-Gravenwezel, de
deelgemeente waarin ze zelf woont.
Valerie Michel is trouwens de eerste vrouwelijke voorzitter sinds de start van
de lokale afdeling. Haar jonge partijgenote Tara Godts (21) werd onlangs ook al
aangesteld als voorzitter van Jong N-VA Voorkempen. Vrouwen lijken dus de
macht te grijpen bij N-VA Schilde.
Of dat ook betekent dat Vlaams Parlementslid en huidig schepen Kathleen
Krekels de lijst zou kunnen trekken
in 2024? “Een eerste vrouwelijke
N-VA-burgemeester zou natuurlijk
fijn zijn, maar het geslacht is van
minder belang“, gaat Michel de
moeilijke vraag niet uit de weg. “Niet
ik, maar het volledig bestuur, zal
binnen twee jaar de meest capabele
en gedragen lijsttrekker naar voren
schuiven. Ik heb geen glazen bol,
maar op dit moment is dat zonder
enige twijfel Dirk.”
Naast de verkozenen, gaan nog
veertien inwoners van Schilde
en ’s-Gravenwezel zetelen in het
nieuwe N-VA-bestuur bestuur.

Geef eens een blijvend
origineel cadeau

Open: di-do: 14-19 u.
Zat. 10-17 u.
en op afspraak
Venneborglaan 179
2100 Deurne
03/324 01 26
GROTE KEUZE
Kleine prijzen
Juwelen
Een blijvend geschenk
Kom vrijblijvend even kijken...
Armbanden, halskettingen,
ringen, hangers, oorbellen,
dasspelden ... alles 18kt goud
met of zonder briljant
- voor hem en voor haar aan zeer lage prijzen!

Geen idee?
Een cadeaubon!

Bij ons kan men rustig kiezen in elke prijsklasse!
Alle herstellingen gebeuren in eigen atelier.
Rechtstreeks van fabrikant.

Adv_diamantcentrum_BvS_Maart_190x125.indd 1

CADEAUTIP

Communie& Lentefeest
17/03/2022 16:51

Gemeente past proefopstelling tegen
sluipverkeer aan
Vanaf 1 april voert de gemeente Zoersel een nieuwe proefopstelling in tegen
sluipverkeer in de Antwerpsedreef. De filter in de Antwerpsedreef wordt
verplaatst naar de Middeldreef. Daarnaast worden de straten Gagelhoflaan
en Goudveld ter hoogte van de Antwerpsedreef ook voorzien van een modale
filter. “Met deze nieuwe opstelling blijft de Hallebaan open voor lokaal
verkeer”, aldus schepen voor Mobiliteit Marc De Cordt (Groen), die zegt
dat de buurtbewoners verschillende keren werden aangeschreven om de
opstellingen te evalueren. “We hebben dan ook geprobeerd om alle input te
verwerken om zo tot een nieuwe proefopstelling te komen.”

Te koop :Yamaha X-max 250
van 2013 in prima staat en met
maar 15.000km. Type mat zwart
Momo design in beperkte oplage, prijs otk.0494.807.909 S6
Wij zoeken een lieve, geduldige en creatieve oppas voor
onze 2 dochters van 6 en 8j, die
hen van school kan halen, mee
huiswerk kan maken en lekker
kan koken (tegen goede verloning) Gsm 0499.241.415 Z593

Klok
stuk?

Alle merken GRATIS
afgehaald en teruggebracht

03 652 17 77
TE HUUR VAKANTIEAPP.
Torre Del Mar - Spanje
Liv, 1 slpk, badk., terras, kkn
Prijzen en uitleg op site
torredelmar-appartementen.be
Tel 0496 50 60 55

Niet iedereen was en is fan van de verkeersacties van het gemeentebestuur.
Nog voor de komst van paaltjes in de
Antwerpsedreef in het voorjaar van
2021, hadden zowel buurtbewoners
als oppositiepartijen H-Eerlijk
Zoersel en CD&V kritiek. Ze vreesden
dat het probleem van sluipverkeer
zich zou verplaatsen. Volgens
H-Eerlijk Zoersel is dat ook gebeurt,
de partij baseerde zich daarvoor op
eigen tellingen.
De nieuwe proefopstelling loopt
tot en met 31 december. “Net zoals
bij de invoering van de vorige
proefopstellingen, zullen we ook nu
een evaluatie doen, ditmaal in de
ruime omgeving”, aldus de schepen.

COMMUNIE- OF LENTEFEEST?
WIJ VERZORGEN AL UW DRUKWERK

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

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

VRAAG ER NAAR!
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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

10 mei 2022
6 mei 2022

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

10 mei 2022

Lucas

BON
GRATIS STICKERS

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

Schotenaar Noah (13) springt en
danst zich naar brons op
jeugd-WK acrogym in Azerbeidzjan
Het was feest bij de familie Geniar in Schotenhof. Zoon Noah
(13) werd er feestelijk onthaald na zijn terugkomst uit het verre
Azerbeidzjan. De jonge kerel behaalde daar samen met zijn vaste
acrogympartner Seppe Bernaerts (18) uit Kapellen knap brons
op de World Age Group Competition, zeg maar het WK voor jong
talent in deze wat ondergewaardeerde gymnastiekdiscipline.
“Acrogym staat voor acrobatische gymnastiek en wordt ook
wel sportacrobatiek genoemd”, legt de trotse vader Stijn uit.
“Acrogym is een combinatie van gymnastiek en acrobatiek, met
elkaar verbonden door choreografische onderdelen. Er wordt
gewerkt in groepen van twee, drie of vier sporters, die samen
de acrobatische oefeningen uitvoeren.”

www.wegenenverkeer.be/brecht

“Dat laatste is heel belangrijk.
Acrogym doe je nooit alleen. Ik
zou niks zijn zonder mijn sterke
en vijf jaar oudere vaste
teammaat Seppe Bernaerts
(18) van Art Gym uit Kapellen”,
benadrukt Noah. “We treden
altijd in duo op, waarbij ik als
jongste en lichtste van de
twee het vaakst in de lucht
vertoef tijdens de uitvoering
van onze choreografieën.”

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

www.fideliaverzekeringen.be

Jonge Brechtse boeren betogen
mee tegen nieuw stikstofakkoord
Vanuit Kraaienhorst trokken zo’n 45 jonge landbouwers uit Brecht
naar Brasschaat waar ze mee betoogden tegen het nieuwe Vlaamse
stikstofdecreet. Dat vinden ze ronduit belachelijk: “We mogen nog één
hondendrol per hectare per jaar produceren.”
“Voor veel boeren betekent dit de doodsteek”, benadrukt voorzitter Lode Van
Rompaey (32) van de Groene Kring Brecht. Het is de tweede keer dat ze op
straat komen. “De eerste keer heeft niet veel uitgehaald, er is niet naar ons
geluisterd. De nieuwe regelgeving is absurd streng. Je kan het vergelijken
met de productie van één hondendrol per hectare per jaar.” Door het nieuwe
stikstofakkoord moeten alle boeren inkrimpen. “Dat betekent voor iedereen
minder produceren, meer kosten
maken om aan de nieuwe normen
te voldoen en tegelijkertijd minder
inkomsten. Hoe moeten we nu onze
leningen afbetalen?”, vraagt hij zich
af.
Jorien Van Herck (26) nam
de varkenshouderij van haar
schoonouders aan de Vaartdijk
in Brecht over. Dat is vlak naast
natuurgebied Kooldries. “Mijn
schoonouders hebben meer dan
dertig jaar dit bedrijf gehad.
Plots kleuren we allemaal oranje

EN ANDERE PLAATSEN

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

en donkeroranje”, vertelt ze
verbouwereerd. “Voor ons betekent
dit dat we alle stallen emissie-arm
moeten maken, en dus opnieuw
investeren.”
In Brasschaat, de thuisgemeente
van Vlaams minister-president Jan
Jambon, sloten de jonge land- en
tuinbouwers van Brecht zich aan
bij de grote betoging van de Groene
Kring.
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TUINKRIEBELS

VRIESELHOF

30 april & 1 mei 2022
10 u to t 1 8 u | I n ko m € 5 p. p.
Koop je ticket vooraf:
www.provincieantwerpen.be Tuinkriebels

PROVINCIAAL GROENDOMEIN VRIESELHOF
Schildesteenweg 95, 2520 Oelegem (Ranst)

V.U. Peter Verdyck | PGRA - Turnhoutsebaan 232 in 2100 Deurne T 03 360 52 00

Plantenmarkt en tuinbeurs
in Oelegem (Ranst)
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BOBBYLAND

Jachtwachtersdreef 312
2900 SCHOTEN

TEL.: 03 663 35 76

GEHAALD EN GEBRACHT
banden
vooraan,
trekhaak,
achteruitrijcamera,
radio/cd,
3 sleutels afstandsbediening,
9800 euro. diesel 0475476350
voor jaren rijgenot
S15
Kapster aan huis: knippen
20 euro, wassen 5 euro,
brushen 20 euro, ook kleuren
enz…
tel
0483.08.45.14
Roos
Z589
(particulier)

319 scholiertjes uit Schilde rennen
voor de medailles
319 leerlingen van
zes
basisscholen
en de eerste graad
van het middelbaar
in Schilde haalden
op de atletiekpiste
van Sportpunt de
Caters hun hartje op
tijdens de verrezen
scholenveldoop.
De
sportieve
prestaties werden
geleverd onder luide

- ERVAREN
SCHILDERS
- ERVAREN SCHILDERS
-

Gevraagd:
oude
bromfiets,
jukebox,
flipperkast,
buitenboordmotor,
boten,
benzinepomp, etc 0031 6
46331823
(particulier) Z590

Toyota Hiace bestelwagen te
koop.(wit)Volledig in orde en
keuringvrij,
2
schuifdeuren,
lange
versie,
groot
onderhoud gehad en nieuwe

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

aanmoedigingen van de talrijk aanwezige papa’s en mama’s, opa’s en oma’s.
Ook sportschepen Olivier Verhulst (Open Vld) stond aan de kant om te supporteren
en mee prijzen uit te delen aan de jonge sportieve Schildenaren. “Als lokaal bestuur
zien we graag actieve en gezonde jongeren. De scholenveldloop brengt hen elk jaar
weer op een laagdrempelige manier met velen samen. Ik ben dan ook erg blij dat
dit jaarlijkse sportevenement eindelijk kon worden hernomen. Proficiat aan alle
deelnemers”, aldus Verhulst, die vroeger zelf al wel eens durfde deelnemen aan de
Antwerp Ten Miles.
Ook deze uitgestelde editie van de scholenveldloop werd door de gemeentelijke
sportdienst georganiseerd in samenwerking met Schilde Atletiek Club (SAC).
Leerlingen van het eerste en tweede
leerjaar kregen een parcours van 600
meter voorgeschoteld, de leerlingen
van het derde en vierde leerjaar liepen
800 meter en de leerlingen van het
vijfde leerjaar tot de eerste graad van
het middelbaar moesten een afstand
van 1000 meter afleggen.
Alle deelnemende jongeren kregen
als beloning voor hun inzet een leuk
T +32 3 353 33 30
fietskoeltasje van de gemeente. De
eerste drie van elke reeks ontvingen
chapeau schilders
ook een medaille.

www.chapeauschilders.be

Word ook fan
op argenta.be
Word ook fan
op argenta.be

Op zoek naar een woonlening?
Kantoren in uw regio

93% fans is gebaseerd
op een nv,
bevraging
bij klanten
over derecht
algemene
klantentevredenheid
december
Argenta Spaarbank
kredietinstelling
naar Belgisch
, Belgiëlei
49-53, 2018 Antwerpenin
- BTW
BE 04042021.
453 574, RPR Antwerpen,
v.u.: Argentaafdeling
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
Antwerpen
- 03 285 51 11, info@argenta.be,
argenta.be

van onze
vind
Net
als
93%je aan de toog
klanten
van onze
klanten

93% fans is gebaseerd op een bevraging bij klanten over de algemene klantentevredenheid in december 2021.
v.u.: 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
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De 93%
beste woonlening

Hoor eerst eens rond bij je vrienden. De kans is groot dat ze over
Argenta beginnen. Want 1 op 7 Belgen is trotse klant bij ons.
ROYMANS JANSSEN

KOEN VAN DER STEEN

FSMA-nr:
0755668701 460
BREDABAAN
schoten.villerslei@argenta.be

FSMA-nr:40296 cAcb-ON: 0879833649

Hees
Bvba krediet met onroerende
Kredietvorm:
hypothecair
bestemming
zekerheid.
Handelslei
123 -met
Sint-Antonius-Zoersel
- 03 385 81 13
VillersleiVersavel
84 - Schoten- -Van
03 658
42 85
2930 BRASSCHAAT
tel 03 653 16 00
GARY
PAULUSSEN
versavel-vanhees@argenta.be
Rodeborgstraat 61 - Schoten - 03 658 08 47
ON
0476
108
761
RPR ANTWERPEN
Versavel
- Van
Hees
Bvba
FSMA-nr:60474-ON:
0475771538
BREDABAAN 460

Marynissen Theo Cvba

Villerslei 84
2900 SCHOTEN
tel 03 658 42- 85
tel 03 653 37
16 -00Sint-Job-in-’t-Goor
Brugstraat
03 636 25 53
FSMA-nr:65541-ON:
0875665817
theo.marynissen@argenta.be
versavel-vanhees@argenta.be
ON 0435 696 482 RPR ANTWERPEN

2930 BRASSCHAAT
MERVO

SYMENS &C°

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

ROYMANS JANSSEN

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

ON 0476 108 761 RPR ANTWERPEN
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Tuinman met ervaring gevraagd,
tel na 20u 0496.125.643 S1
Te koop: fiets Koga Miyata
Grantour 7 vit. Brown silver
metalic, 500 euro, te St. Job. tel
03.636.25.77 of 0477.74.73.39 S2
Te huur: app. op de eerste verd.,
living, slpk, berging, kkn, badk
met douche, te Churchilllaan 273
Schoten, prijs 630 euro/mnd, tel
03.314.52.83 of 0476.89.98.83 S3
Te huur: mooi app., 1 slpk, te
Middelkerke, tel 0472.259.238 S4
Lieve man (59) zoekt regelmatige,
gezellige babbel met dame
(59-79) bij koffietje of bubbels.
Oei, soms zit je met gespannen
schouders, zeg je? Zal ik ze
losmaken? Plots ‘n vluchtig
zoentje op m’n hand, ‘t signaal dat
‘t leuk is samen en we misschien
eens ‘n tikkeltje speelser willen?
Zullen we kennismaken? flor.
willems63@hotmail.com
S5

terugkeren. Toch haalt deze situatie ook
het beste in mensen naar boven. Dat
bewijst Olga. Zij opent haar huis en hart
voor Nina, Natalia, Irina en Konstantin.
Olga staat voor mij symbool voor onze
warme, solidaire samenleving. Het
is mooi om te zien dat vele gezinnen
de overheid helpen en dat er in
verschillende gemeentes tientallen
Olga’s rondlopen. Ik wil hen daarvoor
bedanken. We laten de vele Oekraïners
op de vlucht niet in de steek.”

Minister helpt eerste Oekraïense
vluchtelingen in Schoten
Na een vermoeiende dagenlange reis met trein en auto zijn ook in Schoten de eerste
Oekraïense vluchtelingen gearriveerd. Landgenoten Igor en Olga Kouzmenkov, die al
22 jaar in Schoten wonen, vangen ze op in hun eigen woning. Nina, Natalia, Irina en
Konstantin waren aangenaam verrast toen bleek dat zelfs minister van Binnenlandse
Zaken Annelies Verlinden (CD&V) hen kwam verwelkomen in haar gemeente, bezorgd
informeerde naar hun toestand en concreet hulp aanbood.
“Het internationale treinstation van Kiev aan de andere kant van de Dnjepr was door
de beschietingen van de bruggen over de rivier onbereikbaar geworden. Ik ben via een
ander station toch bij Igors moeder geraakt, 200 km verder in Krementsjoek. Vandaar
zijn we zonder veel bagage kunnen doorreizen tot in de
“Mijn diensten volgen de situatie in Oekraïne uur na uur op. Maar toen ik Nina en haar
gezin zag toekomen, kwam de oorlog pas echt dichtbij. Letterlijk, tot in Schoten”,
getuigt Verlinden. “Ik word hier heel stil van. Mensen laten hun familie, vrienden
en bezittingen achter en ontvluchten hun land, niet wetende wanneer ze zullen

Ook Olga probeert ondanks het verdriet
over het leed dat haar landgenoten
overkomt, toch ook het positieve te zien
in deze crisis. “Ik was de voorbije week al
onder de indruk gekomen van de spontane solidariteit die ik als Oekraïense ondervond
van ex-collega’s, onze buren in de Borkelstraat en Annelies Verlinden. Haar interesse
en bezorgdheid zijn oprecht. Ze heeft meteen een sportclub gezocht voor Konstantin,
een getalenteerd schermer. En wanneer straks mogelijk ook mijn zus nog overkomt,
heeft ze zelfs een kamer in haar eigen huis aangeboden als opvangplaats. Weet je dat
zelfs een hier in België wonende Russische vriend van onze dochter zich voor zijn land
is komen excuseren? Natuurlijk aanvaarden wij dat. Die jongen is niet verantwoordelijk
voor de daden van Poetin.”

Bruggetje over sas 6
warm onthaald

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

RUIME TOONZAAL 300M²

Zelden een investering door een lokaal bestuur zo warm zien onthalen
als de zopas gemonteerde en meteen enthousiast in gebruik genomen
voetgangersbrug over het kanaal Dessel-Schoten ter hoogte van sas
6. Ze oogt elegant en is vlot in gebruik. En belangrijk: bewoners van
wijk Zwaan zijn nu niet langer gescheiden van elkaar. “Een historisch
moment”, haalt wijkvoorzitter Mike Valcke de superlatieven boven om
zijn blijdschap uit te drukken.
De Vlaamse Waterweg sloot bijna drie jaar geleden vrij onverwacht
de sluizencomplexen op het kanaal Dessel-Schoten hermetisch af. De
automatisering ervan laat niet langer toe dat mensen de sluisdeuren nog
langer gebruiken om snel van de ene naar de andere kanaaloever te geraken.
Daar hadden ze decennialang wel voor gediend.
Onder meer ter hoogte van sluis 6, niet zover van de grens met Sint-Job-in’tGoor, werd zo’n smal, maar handig bruggetje buiten dienst gesteld. Het was
Mike Valcke en zijn toen pas opgerichte wijkvereniging Zwaan die meteen aan
de alarmbel trokken.
“Onze wijk bestaat uit twee delen. Het vroegere Sas 6 ligt op de ene oever.
Aan de overkant, zijde Brechtsebaan en E10-plas, ligt wat vroeger Terheide
heette. Plots moesten onze mensen twee kilometer omlopen of -fietsen om
via de dichtstbijzijnde autobrug bij een bushalte te geraken, op bezoek te
gaan bij familie of vrienden.”
De gemeente had wel oren naar die verzuchting en werd zowaar bereid
gevonden om ruim 300.000 euro te investeren in de bouw van twee nieuwe
bruggetjes. Eén ter hoogte van sluis 6 (wijk Zwaan) en één aan een ander
afgesloten sluizencomplex ter hoogte van sluis 8 in de wijk Berkenrode.
De voorbereiding duurde zijn tijd, maar onlangs was het zover. De
langverwachte nieuwe brug ter hoogte sluis 6 werd in nauwelijks enkele uren
gemonteerd en vrijgegeven voor gebruik, nog voor de inhuldiging die zondag
plaatsvond met het nodige feestgedruis en dankwoorden.
Niet alleen de Schotense schepen van Openbare Werken Wouter Rombouts (NVA) kwam het nieuwe ‘kunstwerk’ aan sluis 6 bewonderen. “Deze brug, die we
als gemeente betalen, maar meteen overdragen aan De Vlaamse Waterweg,
oogt echt mooi. Met dank aan het gerenommeerde, internationale bureau
Ney + Partners. Dat ontwierp ook de grote bruggen over het Albertkanaal
en de veel gefotografeerde voetgangersbrug aan Park Spoor Noord”,
genoot Rombouts van het nieuwe ijkpunt op de vaart. Hij had ook lof voor
montagebedrijf Kestens uit Tienen dat de brug vakkundig in elkaar stak.

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

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

ALBOS

Tuinverzorging
Snoeien en vellen van
bomen. Verhuur
hakselaar. Tuinonderhoud

Tel. 0496/75 74 81

TE HUUR

VAKANTIEWONING
PENTHOUSE - KROATIE
0496 506 055

Omgevallen bomen of bomen die
weg moeten, ik kom ze gratis
afdoen voor het hout, tel na
18u Chris 0478.58.18.71
Z595
Tuinman zoekt extra tuinwerk: tel
0485.79.80.06 (particulier) Z596
Gezocht: oude polsuurwerken of
zakhorloges, mogen ook defect
zijn, ik geef goede prijs, tel Peter
0496.43.30.07 (particulier) Z597
Computerhulp nodig? Gebruik
ervan, hardware problemen,
software, updates, windows
,
apple.
Gepensioneerde
ingenieur helpt u 0487.611.755
(particulier)
Z580

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

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

Carolien Snoeys,
8C8 VASTGOED BVBA

Uitzonderlijk nu al op schattenjacht
doorheen de geschiedenis
Schildenaren konden in het weekend van 12 en 13 maart de Nacht van de Geschiedenis
meemaken, en dat is uitzonderlijk. Sinds kort vindt de Nacht van de Geschiedenis
van het Davidsfonds immers niet meer in maart maar november plaats. De
Davidsfondsafdeling van Schilde en Heemkring Scilla, die jaarlijks voor dit evenement
de handen in elkaar slaan, hebben door een drukke novemberkalender echter de
maand maart behouden voor hun geschiedenisaanbod. Zo konden Schildenaren dus
recent al op schattenjacht, want ‘Schatten in onze gemeente’ was dit jaar het thema.
Voor de jongsten was een zoektocht langs de schatten van het kasteel van Schilde,
de iets ouderen konden rekenen op een gegidste wandeling, een tentoonstelling over
het kasteel en inzichten in de nieuwe beleidsplannen. In de oranjerie was een tijdelijk
café opgezet.

Tuinman met ervaring gevraagd,
tel na 20u 0496.125.643 S1
Te koop: fiets Koga Miyata
Grantour 7 vit. Brown silver
metalic, 500 euro, te St. Job. tel
03.636.25.77 of 0477.74.73.39 S2
Te huur: app. op de eerste verd.,
living, slpk, berging, kkn, badk
met douche, te Churchilllaan 273
Schoten, prijs 630 euro/mnd, tel
03.314.52.83 of 0476.89.98.83 S3
Te huur: mooi app., 1 slpk, te
Middelkerke, tel 0472.259.238 S4
Lieve man (59) zoekt regelmatige,
gezellige babbel met dame
(59-79) bij koffietje of bubbels.
Oei, soms zit je met gespannen
schouders, zeg je? Zal ik ze
losmaken? Plots ‘n vluchtig
zoentje op m’n hand, ‘t signaal dat
‘t leuk is samen en we misschien
eens ‘n tikkeltje speelser willen?
Zullen we kennismaken? flor.
willems63@hotmail.com
S5

LUKT HET NIET?

TUINWEELDE
Tuinhuisje 3m x 2m + vloer + onder hoge druk
geïnpregneerd + BTW inbegrepen1230 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.

Bel 03/652 17 77 of 0497 62 15 62

P. Van der Auwera

Goudsmid - Juwelier - Klokkenmaker
Augustijnslei 10 - Brasschaat (rechtover de Post)
www.flandersdesigners.be - www.flanders-art.be

Schilde lanceert meldpunt voor
inwoners in nood
Met ‘Inwoner in nood’ heeft de gemeente Schilde een meldpunt gelanceerd
waarmee inwoners in noodsituaties gesignaleerd kunnen worden. Het gaat
niet om noodsituaties die onmiddellijke actie van de hulpdiensten vragen
zoals een brand, maar eerder verborgen probleemsituaties die vaak aan
eenzaamheid of isolement gelinkt kunnen worden. Denk aan verwardheid,
persoonlijke verwaarlozing of verwaarlozing van de woning, mishandeling…
De gemeente wil met het meldpunt vereenzaming bestrijden. “Actief op zoek
gaan naar inwoners in nood in onze gemeente is voor mij van groot belang”,
zegt Pascale Gielen, schepen van bijzonder comité sociale dienst (N-VA). “Dit
laagdrempelig meldpunt vergroot het aantal oren en ogen in de gemeente.
Zo wordt er niet alleen sneller melding gemaakt maar wordt er ook sneller
hulp verleend. Dat kan letterlijk van levensbelang zijn.” Buren, familie,
hulpverleners,… kunnen via verschillende kanalen alarm slaan. Bij een
melding gaat een maatschappelijk werker van de gemeente ter plaatse op

bezoek om de situatie in te schatten. Daarna wordt de betrokkene in contact
gebracht met de juiste zorgverlening. De maatschappelijk werker volgt de
situatie op en zal indien nodig bemiddelen, contact opnemen met een arts of
zorgen voor een schoonmaakinterventie.
Melding maken kan via www.schilde.be/meldpunt-inwoner-nood,
03/383.62.18, socialedienst@schilde.be, per brief of aan het onthaal van het
Sociaal Huis, Turnhoutsebaan 67.

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

Chara-dansers dartelen eindelijk
opnieuw over de scène:
staande ovatie voor Charrousel

coronamaatregelen, diende iedereen nog een covid safe ticket voor te leggen en diende
de toeschouwers ook nog een mondmasker te dragen tijdens de voorstelling. Vervelend.
Maar Jos, Karen en hun team van dansdocenten, die ook deze productie weer minutieus
hadden voorbereid, pasten er allemaal gracieus een mouw aan. Ze splitsten de voorstelling
op in twee kindervoorstellingen, met een honderdtal kinderen van kleuter- en lager
onderwijs, en twee voorstellingen met evenveel adolescenten uit het middelbaar en hoger
onderwijs.

Na een coronapauze van liefst drie jaar kon dansgroep Chara eindelijk nog
eens uitpakken met een wervelend spektakel. Van kleuters tot volwassenen:
de danseressen dartelden als vanouds over de scène van De Kaekelaar tijdens
meerdere voorstellingen Charrousel. En dat allemaal ondanks die laatste
vervelende stuiptrekkingen van de coronapandemie.

“Onze grootste zorg was dat alle ouders de kans zouden krijgen om hun kinderen te
zien dansen”, aldus Jos en Karen. “Dat was ook de reden waarom we de publiciteit
voor Charrousel bewust beperkt hebben gehouden. Maar zelfs dan waren onze
kindervoorstellingen al twee weken vooraf volzet. Ook voor onze andere shows werden
alleen de allerlaatste tickets nog aan de inkom verkocht”, illustreert Jos de knaldrang bij
de Chara-familie.

Chara had haar grote productie net gepland tijdens het laatste weekend van code oranje.
Kon slechter, maar ook beter. Alhoewel dit – hopelijk - het allerlaatste weekend was met

Tijdens de anderhalf uur durende show gaven de dansers het beste van zichzelf. Het bleek
al snel dat ze tijdens de voorbije drie jaar letterlijk en figuurlijk grote sprongen voorwaarts
hadden gemaakt. De ploeg van Chara
heeft niet stilgezeten tijdens die lange
coronaperiode. Zoveel werd duidelijk. “Ook
al moesten we daarvoor een buitenpodium
bouwen en de kindergroepen ontdubbelen
om aan de voorschriften te voldoen”,
kijkt Jos Hoefnagels nog een keer terug
op ene hoofdstuk dat hopelijk nooit meer
terugkomt. De inspanningen om de
danslessen koste wat kost toch te laten
plaatsvinden, leverde Chara trouwens
verdiend de trofee van laureaat voor
sportverdienste van de gemeente Schoten
op. Niet eens zo gek. Want Chara maakt
niet alleen ontroerende kunst, maar staat
ook voor topsport.

Bosch Car Service

DE VOORKEMPEN

Fonoplaten: ik koop lp’s &
maxi singles, disco, soul,
rock, jazz, 70-80-90, betaal
beste prijs, tel 0475.76.81.88
(particulier)
Z585

compleet, goed en betaalbaar

Te huur: Borsbeek app. 2
slpk, kl terras, gr liv, gr
badk, onm beschikb. april,
tel 03.324.76.68
Z586

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

ACTIE
BIJ ONDERHOUD
GRATIS 2L
SCREENWASH

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

Zwembad Wijnegem mogelijk al in
mei definitief dicht
Het gemeentelijk zwembad van Wijnegem zal wellicht maanden vroeger dan
de geplande 31 augustus voorgoed de deuren sluiten. De energieprijzen
zijn zo sterk gestegen dat de gemeente voor ‘een paar zwemmers’ al gauw
tweehonderd duizend euro zou moeten betalen. De gemeenteraad hakt de
knoop door.

Ophalen van oude elek.
Toestellen en oude metalen
tel 0495.78.90.31 (particulier)
Alle schilderwerken: elektriciteit
en
alle
andere
klusjes
aan betaalbare prijzen tel
0484.981.159
(particulier)

het letterlijk in het water te gooien ook al is dat ondiep. Water waar in de
zomermaanden bovendien relatief weinig mensen gebruik van maken.
Schepen Tachelet zit verveeld met het lek dat over de denkpiste is ontstaan
via betrokken verenigingen zoals Dynamx van Patrick Lievens. Die wil graag
zo lang mogelijk zwemlessen blijven organiseren zodat alle kinderen die zich
hebben ingeschreven hun brevet kunnen halen. Ook de populaire Aquagymlessen van Tom Bresseleers dreigen vervroegd te worden opgeschort.
Het schepencollege benadrukt dat de beslissing nog niet gevallen is.

De infrastructuur van het zwembad is verouderd. De kosten voor het
onderhoud en de nodige verbouwingen om aan de strenge Vlarem-normen
te voldoen liepen al langer te hoog op voor het kleine lokaal bestuur. Daarom
werd al in 2017 op voorstel van de N-VA- en Dorpspartij Durf!-meerderheid
beslist om het gemeentelijk zwembad te sluiten op 1 december 2019 en er zelf
geen nieuw meer te bouwen.
Nadien volgde enigszins onverwacht toch nog een verlenging tot 31 augustus
2022. Maar de sterke gestegen energieprijzen doen het schepencollege nu
ernstig overwegen om de stop er al enkele maanden vroeger uit te trekken:
eind mei of juni.

www.dirkvanlaerbvba.be
info@dirkvanlaerbvba.be

“Onze gasfactuur om het zwembad te verwarmen beloopt intussen 50.000
euro per maand. Na de paasvakantie gaan de meeste scholen toch niet meer
zwemmen. We moeten echt durven afwegen of het dan nog wel zin heeft om
deze zomer nog langer open te blijven”, aldus schepen van Sport Tom Tachelet
(Dorpaspartij Durf!).
Durf! en N-VA vinden dat het belastinggeld beter besteed kan worden dan

www.dirkvanlaerbvba.be
info@dirkvanlaerbvba.be

Alle klinkerwerken,
sierklinkers, kasseien,
tuinpaden, terrassen,
dolomiet enz ...
AKTIE! 10% korting op sanitaire toestellen bij een volledige badkamerrenovatie!

Gratis prijsofferte
Tel. 0475 38 55 69

Gastgezinnen Hello! Schoten stellen
woning dit keer
open voor Oekraïners
Het leek half maart of het wereldfestival van folklore vervroegd werd.
Maar de Oekraïners die gepakt en gezakt uit de bus stapten voor het
kasteel, zijn niet gekomen om te dansen. De vergelijking is zo gek nog
niet want onder de Schotenaren die klaar stonden om deze vluchtelingen
thuis op te vangen, bevonden zich heel wat trouwe gastgezinnen van
Hello! Schoten.
“Fedasil heeft op basis van onze lijst met gastgezinnen en hun voorzieningen een zo
goed mogelijk overeenkomende lijst met passagiers samengesteld”, vertelt schepen
Véronique D’Exelle (N-VA). Samen met een lokale Oekraïne-taskforce onder leiding van
Inge Ledoux tracht zij deze vluchtelingencrisis te managen. “De Schotenaren tonen
zich bijzonder warm en betrokken. Er hebben zich nu al 45 kandidaat-gastgezinnen
aangemeld. Zo’n tien krijgen hun pas gearriveerde Oekraïense gasten meteen mee
naar huis. Aan boord van deze bus zaten achttien vluchtelingen, veelal vrouwen en
kinderen.”
De verdeling van de buitenlandse gasten doet echt denken aan het tafereel dat zich
begin juli al zestig jaar afspeelt wanneer de dansers en muzikanten van heinde en ver
toekomen voor het festival.
“Ook wij hebben hier in het kasteel al vaak buitenlandse gasten opgepikt voor een
verblijf in onze woning in Bloemendaal 2”, vertellen Jacques Van Mirlo en Leen de Nys,
gepensioneerde leerkrachten aan het GIB in Brasschaat. “Nooit Oekraïners nee, veelal
Zuid-Amerikanen. Het folklorefestival gaat deze zomer na twee coronajaren eindelijk
terug door, maar daarop hebben we niet gewacht om ons op te geven als gastgezin.
Mensen op de vlucht voor oorlog krijgen voorrang op dansers.”
Jacques en Leen hebben een groot huis en hun kinderen hebben het nest verlaten. Zo
krijgen Anna, Olga, Valentina en Ilja uit de buurt van Odessa, die door de Schotenaren
met een warme knuffel worden begroet, straks twee volledig ingerichte verdiepingen
ter beschikking, inclusief aparte zithoek met televisie.
Yaëlle Yazdi en Phil Peeters, een jong, voorlopig kinderloos stel uit de Borkelstraat,
namen Katarina, Luca en Lilja mee naar huis. “Mijn mama (Véronique d’Exelle) probeert
er al schepen mee voor te zorgen dat deze vluchtelingen zo goed mogelijk geholpen
worden in Schoten. Maar ook zonder haar engagement zouden wij ons hiervoor hebben
opgegeven”, vertelt Yaëlle, die sociaal werk studeerde.
“We zien dit helemaal zitten. Het maakt niet uit wie er straks met ons mee zal gaan”,
zegt Phil, operations manager bij Total in Schoten. “We willen helpen waar nodig.
Ook bij ons mogen ze lang blijven. Geen probleem. We wonen in een bel-etage. Die is
groot genoeg om twee ruime kamers vrij te maken. Die hebben we vandaag netjes
ingericht met fris opgemaakte bedden. We staan er niet alleen voor. Zowat heel onze
familie- en vriendenkring heeft al aangeboden om in te springen bij de opvang van
onze Oekraïense gasten.”
Een half uurtje later lijkt het er even op dat Yaëlle en Phil zonder logees naar hun woning
aan de Borkelstraat zullen terugkeren. Een aanvankelijk aan hen toegewezen drietal,
staan ze zonder morren af aan een man die zich naar eigen zeggen als allereerste
had aangemeld. Maar wanneer wat later een ander gastgezin om praktische redenen
‘bedankt’ voor de oma, dochter en kleinzoon met autisme die hen waren toegewezen,
tonen Yaëlle en Phil hun goed hart door meteen recht te staan en zich op te geven
als back-up.
Als we Yaëlle ’s avonds bellen, zitten de drie Oekraïense huisgenoten al rond de tafel
en is de gastvrouw vissticks aan het bakken. “Hele lieve mensen”, zegt de vrouw die
zelf een Iraanse vader heeft. “De jongen is niet zo goed te been. We moeten dus nog
even bekijken hoe we Lucca vlot op en af de trap krijgen, maar daar passen we wel
een mouw aan. We zullen hen in ons ‘Borkel-hotelletje’ zo zorgzaam mogelijk door
deze donkere dagen proberen te helpen.”
Meer info over opvang Oekraïners in Schoten via
permanentie.socialedienst@schoten.be – www.schoten.be/Oekraïne

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken
Roofing, pannen leien of singels
Uitvoeren van dakisolatie
Herstellen en/of bekleden van
dakgoten en gevels & zoveel meer.
Al 30 jaar ervaring, geven prima services
en goede kwaliteit
Geraniumlaan 5 - 2960 Sint-Job in ‘t Goor (Brecht)

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

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

BESTE PRIJS, SNELLE AFHANDELING!
& 0487/286 430

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

Goedkoop verwijderen
van bomen, hagen,
coniferen + afvoeren.
Alle tuinaanleg.
Leegruimen van uw tuin, heesters, planten.
Zaaien van nieuwe gazons.
Plaatsen van containers voor groenafval.
GRATIS OFFERTE

0487 715 534
Caravan te koop gevraagd.
Liefst in goede staat,
mag oud zijn.

Tel. 0495 52 95 27

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

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

Paaseitjesverkoop ten
voordele van TEJO
Markant Schoten heeft 200 zakjes paaseitjes ingekocht en ze rekenen dan
ook op een grote solidariteit want deze actie is ten voordele van TEJO. TEJO
biedt in Vlaanderen laagdrempelige, therapeutische hulpverlening aan
jongeren tussen 10 en 20 jaar, kortdurend, onmiddellijk, anoniem, en gratis.
De dienstverlening gebeurt door professionele therapeuten opvrijwillige
basis. Om deze vrijwilligers hulpmiddelen (materiaal, cursussen, …) te bieden
verkoopt Markant haar paaseitjes aan 5€ per zakje. Laat gewoon weten
hoeveel zakjes je wenst aan te kopen via markantschoten@hotmail.com en
stort het bedrag op BE 61001335604417. Info voor afhaling: 0476/82.93.20.

Te huur: Borsbeek app. 2 slpk, kl
terras, gr liv, gr badk, onm beschikb.
april, tel 03.324.76.68
Z586
Fonoplaten: ik koop lp’s & maxi
singles, disco, soul, rock, jazz,
70-80-90, betaal beste prijs, tel
0475.76.81.88 (particulier)
Z585

Ophalen
van
oude
elek.
Toestellen en oude metalen
tel 0495.78.90.31 (particulier)

Goedkoop
leegruimen
van uw tuin, planten, hagen enz, gratis offerte tel
0487.715.534 (particulier) S12
Goedkoop
afbreken
uw tuinhuis, garage en
voeren , gratis offerte
0487.715.534 (particulier)

van
aftel
S13

Goedkoop afbreken van uw
afsluiting, betonplaten en afvoeren, gratis offerte tel
0487.715.534 (particulier) S14

BEN JE TUSSEN 4 EN 15 JAAR?
OP ZOEK NAAR EEN SPORTIEVE HOBBY??
BIJ ONS KAN JE HET VOETBAL VRIJBLIJVEND KOMEN ONTDEKKEN

BEN JE TUSSEN 4 EN 15 JAAR?
DENK JE OP PROVINCIAAL NIVEAU TE KUNNEN VOETBALLEN?
Meld je even aan via:
0472419318
eyskensjan@telenet.be

Wij zoeken een tuinhulp te Schilde Bergen voor 6 à 8 uur per
week, tel 0477.46.90.56 Z583
Te huur: ruimte voor vrij beroep te St Job. tot. opp 19m2.
voor coaching, logopedie,
boekhouding... voor inlichtingen: Gsm 0486 36 19 95 Z584

Knaldrang op Memorial
Jos De Borger van SAV
De lokale Schotense Atletiekvereniging (SAV) mocht eindelijk
nog eens jongens en meisjes, mannen en vrouwen en opa’s en
oma’s samen laten rennen tijdens de Memorial Jos De Borger,
genoemd naar de medestichter van de club en de legendarische
atleet en sportschepen uit Schoten. En voor wie het zelf begint
te kriebelen, heeft SAV-voorzitter Marc Persoons goed nieuws:
vanaf 28 maart organiseert zijn club eindelijk opnieuw een
loopinitiatie in het park.
Voorzitter Marc Persoons stond reikhalzend op de eerste rij in een
zonovergoten gemeentepark om alle deelnemers te begroeten.
De eigen Benjamins van SAV zetten meteen de toon met enkele
knalprestaties. Ook voor de allerkleinsten had de organisatie attent
voor gepaste prijzen gezorgd. Zij liepen voor een gouden, zilveren en
bronzen loopschoen.
De eerste postcorona-Memorial had twee onderdelen. Er was de
cross voor de jeugd en het eigen clubkampioenschap. Zo keerden alle
deelnemertjes blij huiswaarts met voor iedereen een medaille en een
prijs. Lexie D’Huyvetter, Kaat Anthoni en Nimue De Schepper gingen
aan de haal met het eremetaal bij de Benjamins meisjes. Bij de jongens
stonden Senne Luyckx, Thomas Gillebert en Arnaud Constant op het
erepodium.
“Op ons eerste evenement van het jaar mochten we 139 deelnemers
verwelkomen waaronder toch mooi 36 SAV-ers”, aldus Marc Persoons.
“Bij de volwassenen waren er zelfs drie eerste plaatsen voor SAV. Lieve
De Borger, dochter van wijlen Jos, als trouwe supporter enthousiast
aanwezig. We hebben haar met veel plezier verrast met een flesje

KSK ‘s-Gravenwezel Schilde
TERREINEN MOLENAKKER

Gillis de Pélichylei t.h.v. huisnummer 29
2970 S'GRAVENWEZEL

Garagepoorten
domeinpoorten
zonwering rolluiken
automatisaties
alle herstellingen
en onderhoud

03/658 14 80

info@poortencentrale.be

EPC ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT
Snelle service

EPC Irene

tel. 0496 556 182

Porto van haar lievelingsmerk. Lieve passeerde op de weg huiswaarts
nog even langs de begraafplaatsen Schoten waar ze bloemen ging
neerleggen bij het graf van haar vader en andere dierbaren.

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.

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

Ook Dubai uit de bol op dj FRANK
Ons land heeft meer te bieden dan chocolade en frieten. Uitstekende dansmuziek
bijvoorbeeld en om dat te demonstreren nodigde de federale overheid zopas enkele
dj’s uit om een exclusieve set te spelen in het Belgisch paviljoen op de wereldexpo in
Dubai. “Het was fantastisch”, blikt dj FRANK terug op de bijzondere opdracht in de
Verenigde Arabische Emiraten.
Frank Van Herwegen (51), want zo heet de Schotenaar die bezoekers van discotheken
en festivals intussen ruim 35 jaar kennen als dj FRANK, toont me een dag voor zijn
vertrek naar de Perzische Golf toch ook een fraai gevolg uit de coronatijd in de tuin
van zijn woning in de Schotense wijk Elshout.
“Deze boomhut heb ik zelf gebouwd voor onze kinderen François (6) en Fons (4). Stevig
hoor. Ik zou van hieruit zelfs een uurtje kunnen mixen voor de hele buurt”, lacht de
gastheer. “Ik heb mijn zoontjes de voorbije twee jaar van heel dichtbij zien opgroeien.
Dat was mooi. Maar natuurlijk popel ik om er weer volle bak in te vliegen.”

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

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

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
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

PARKET RENOVATIE

Intussen lacht de toekomst de dj weer toe. Frank weet haast niet hoe hij aan
alle uitnodigingen voor festivals en evenementen tegemoet kan komen. “Vorige
zaterdagnacht draaide ik nog op Skipist, een festival in Poperinge”, vertelt Frank, die
na gedane arbeid pas om vier uur ’s thuis kwam vanuit West-Vlaanderen. ”Intussen
sta ik ook weer elke week achter de knoppen in dancing Carré (Willebroek) en prijkt
mijn naam op de affiches van onder meer Camping Kitsch Club (Kortrijk), Beachland
(Blankenberge) en Globefest (Schoten). Dat rijtje is veel langer, maar organisatoren
maken de line-up van hun event liever zelf bekend. Heel fijn wordt alleszins mijn
bijdrage aan het grote afscheids- en dankfeest dat Peter Van de Veire, die zoals
bekend stopt met zijn ochtendshow op MNM, op 2 april in het Sportpaleis geeft.”
Een bijzonder en exotische opwarming voor dit drukke post-coronajaar waren Franks
optredens in het Belgisch paviljoen op de wereldexpo in Dubai op 9 en 10 maart. Hij werd
uitverkozen om daar samen met Pat Krimson & Loredana, Nicki Sanchez, Richie Hailey
en de Waalse top-dj Daddy K ons land te vertegenwoordigen op enkele showcases voor
de internationale bezoekers van de wereldtentoonstelling. Een select gezelschap, wat
Franks trots verklaart.

OPSCHUREN, BEHANDELEN
EN HERSTELLEN

“Een onverwacht en mooi gebaar van onze overheid”, straalt de dj, die zijn talent als
entertainer destijds ontdekte in zaal Volkslust in Merksem. “Ik was blij dat ook Patje
Krimson erbij was. We kennen elkaar twintig jaar. Tijdens de coronaperiode hebben
we geregeld contact gehad om elkaar moed in te pompen als het er even al te zwart
begon uit te zien voor onze sector. En het boegbeeld van 2 Fabiola blijft natuurlijk een
icoon in het vaderlandse dancegebeuren.”

JAN VERCAMMEN

Dj FRANK is nu een officieel Belgisch exportproduct en kreeg goede reacties op de set.
Eén van de gevolgen is een boeking voor El Salvador. “Op m’n vrije dag hebben we de
Dubai Mall bezocht en uiteraard de wolkenkrabber Burj Khalifa. Ik ben ook gaan eten in
The Highest View, het restaurant van het Gevora Hotel. Wat een wereld! Ik heb in mijn
hele leven nooit zoveel Rolls-Royces en Bugatti’s bij elkaar gezien.” (lacht)

GRATIS EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE

0476 37 37 09

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

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

Verzamelaar koopt oude munten
en
bankbiljetten,
tel
0475.34.21.18 (particulier) Z153
Wij helpen u graag met het opkopen en opruimen van inboedels bij
een overlijden of een verhuis, bel
0495.233.678 (particulier) Z154
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

Ritchie De Laet en andere
Antwerp-helden kruiden
geslaagd jeugdkamp bij
voetbalclub Wijnegem
Zo’n tachtig jongens en meisjes zullen de voorbije krokusvakantie niet licht vergeten.
Dankzij voetbalclub Wijnegem beleefden zij een fantastische voetbalstage met als
toetje een ontmoeting van topspelers van grote buur FC Antwerp.
De Koninklijke Wijnegem Voetbalclub mag dan onlangs haar honderdjarig bestaan
gevierd hebben, ze blijkt nog springlevend en populair bij de jeugd. Onder leiding
van Tom Dils, voorzitter van het jeugdbestuur bij de club, kregen kinderen van zes
tot dertien jaar een unieke gelegenheid om hun voetbaltalent bij te schaven en zich
heerlijk te leven op de velden van Wijnegem aan de Kasteellei.
Gedurende drie dagen kregen de spelertjes veel leerrijke en plezante oefeningen. De
keepers werden apart onder handen genomen. De clubentourage had gezorgd voor
overheerlijke maaltijden en spelletjes
die na de maaltijd in de kantine
plaatsvinden. Een heerlijk drankje bij
elke pauze.
Als afsluiter voor hun voetbalstage met
krokus, hadden de trainers nog een
penaltycup in petto, waar een grote
trofee aan vasthing. En als klap op de
vuurpijl kwam een selectie van topclub
Antwerp een kijkje nemen om samen
met al dat jonge Wijnegems talent op
de foto te gaan, handtekeningen uit te
delen en een balletje te trappen.
Spelers Pieter Gerkens, Ortwin De Wolf,
Jelle Bataille en kapitein Ritchie De Laet
waren goedgeluimd en namen uitgebreid
de tijd voor deze sympathieke meet &
greet. Al moesten ze natuurlijk niet ver
reizen. De Bosuil ligt op nauwelijks enkele
kilometer afstand van de terreinen van
Wijnegem.

PAASEDITIE
5 APRIL
29 MAART

Ook PFAS-verontreiniging in Schoten
*

Rond de brandweerkazerne en op de site van het intussen verhuisde bedrijf Van
Gansewinkel, achter het containerpark, heeft de OVAM verhoogde PFAS-waarden
vastgesteld in bodem en grondwater. De gemeente spreekt van een beperkte
verontreiniging, maar bestelt een onderzoek om alles in kaart te brengen en
te saneren waar nodig. Zo’n 75 gezinnen krijgen in afwachting het advies geen
eieren van eigen kippen of zelfgeteelde groenten en fruit te eten.

WANDELINGEN
WANDELINGEN
2 MAART 2014
31STE TRAPPISTENTOCHT
WANDELING
14 0477
APRIL2713U45
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz.
93 11

Bloesemtocht in Broechem

2 MAART 2014

31STE TRAPPISTENTOCHT

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

CULTUUR
CULTUUR

“Een grote verrassing is dit niet. Op beide sites werden in het verleden
blusoefeningen gehouden door onze brandweer. Al werd met het gebruik van
het bewuste fluorhoudende blusschuim al gestopt in 1996”, aldus waarnemend
burgemeester Iefke Hendrickx (N-VA).
Die zegt dat paniek overbodig is en dat de verontreiniging in vergelijking met sites
elders in Vlaanderen goed meevalt. “Dit is geen Zwijndrecht. Hier werd ook nooit
PFAS geproduceerd”, klinkt het. Maar de gemeente wil wel open kaart spelen
naar de Schotenaren die in een straal van respectievelijk honderd en vijfhonderd
meter rondom de twee sites wonen.

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

TONEEL
T/M 3 APRIL
2 MAART 2014
31STE TRAPPISTENTOCHT
Liefde is, van Flavia Coste, regie Theo Van Baarle, www.ewt.be, Deurne
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11

TONEEL
25 MAART T.E.M 9 APRIL
2 MAARTGezinnetjes,
2014 toneelkring Arti Shock, Zaal Bloemendaal,
31STEPaalstraat
TRAPPISTENTOCHT
Gelukkige
285, Schoten,
www.artishock.be
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11

LEZING
2 MAART 2014

28 MAART
31STE TRAPPISTENTOCHT

Zeg
Nooit Nooit,
gasthuis.wijnegem.be,
cultuur@wijnegem.be
Afstanden
6, 10het
,12,verhaal
18, 20,van
24,Stig
30, Broeckx,
40km, Sint-Antonius
Zoersel www.nvz.
0477 27 93 11

VOORDRACHT
2 MAART 2014

28
MAART
VAN 14 TOT16U30
31STE
TRAPPISTENTOCHT
Het
Firenze 6,
van10familie
Medici,
Werf40km,
44, Schoolstraat
44, Zoersel
Schilde, www.nvz.
academie@davidsfonds.be
Afstanden
,12, 18,de20,
24, 30,
Sint-Antonius
0477 27 93 11
CURSUS
2 MAART 2014

29 TRAPPISTENTOCHT
MAART 14 TOT 16U
31STE
De
weerspiegeling
van18,
Bach’s
DickSint-Antonius
Wursten, gasthuis.wijnegem.be,
aan de27balie
van
Afstanden
6, 10 ,12,
20, geloof
24, 30,door
40km,
Zoersel www.nvz. 0477
93 11
’t Gasthuis, cultuur@wijnegem.be

2 MAART 2014
CONCERT

31STE TRAPPISTENTOCHT
1 APRIL

Afstanden
10de
,12,Kaekelaer,
18, 20, 24,
40km,van
Sint-Antonius
Zoersel
De
Bonanzas6,@
ten30,
voordele
het Dierenasiel
vanwww.nvz.
Schoten, 0477 27 93 11
pv.elsen@telenet.be, tel 0496.94.04.75

2 MAART 2014
31STE TRAPPISTENTOCHT
EXPO
TOT 27
1 93
APRIL
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477
11
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

TENTOONSTELLING
1 APRIL TOT 1 MEI VRIJ-ZAT-EN ZONDAG
De
Vijf van Schoten
2 MAART
2014 - Kasteel van Schoten
31STE TRAPPISTENTOCHT
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz.
11
TONEEL
TOT EN0477
MET272 93
APRIL
Alice vraagt het aan, Fakkeltheater Kleine Fakkel, Hoogstraat 12, Antwerpen,
2 MAART 2014
31STE TRAPPISTENTOCHT
www.theaterzeemanshuis.be

Alle bewoners die in een straal tot honderd meter rond de onderzochte locaties
wonen, krijgen de raad om in afwachting van verder onderzoek geen zelfgeteelde
groenten of fruit te eten, evenmin eieren van eigen kippen te consumeren,
geen eigen compost als meststof in de tuin te gebruiken en ook grondwater
ongemoeid te laten en zeker niet te drinken. Regelmatig de handen wassen wordt
aangeraden. Voor wie wat verderaf woont – tot vijfhonderd meter – volstaat het
om zich te onthouden van grondwater voor consumptie. De auto wassen met
grondwater is onschadelijk.

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

WOUTERS KATHARINA

6, 10 ,12, 18, 20, 24,
40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11
9,Afstanden
Brecht, brecht@neosclub.be
, tel30,0478.55.62.49

Advocaat

VOORDRACHT
4 APRIL 19U30 TOT 22U
2 MAART
31STEGcTRAPPISTENTOCHT
Wij
gaan naar2014
Amerika, Het verhaal van de Vlaamse landverhuizers,
Brecht, Mudaeusstraat
FILM
2 MAART 2014

4 APRIL 14U
31STE TRAPPISTENTOCHT
De
Kleine Prins,
30, Schilde, 03.380.16.01,
Afstanden
6, 10Bibliotheek,
,12, 18, 20,Brasschaatsebaan
24, 30, 40km, Sint-Antonius
Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11
bibliotheek@schilde.be, bib.schilde.be

2 MAART 2014
31STE TRAPPISTENTOCHT
WERF
44 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 047723
APRIL
Afstanden
27 93
11

Erkend bemiddelaar in
familiezaken

Ik ben de walvis een moderne parabel van Wim Opbrouck, werf44.be

2 MAART 2014
31STE TRAPPISTENTOCHT
EXPO
EN MET
APRIL
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel TOT
www.nvz.
047729
27 93
11
Joor Verhoeven, te bezoeken met reservatie of op afspraak op werkdagen 14-20u, Lindenlei
18, Schoten, tel 0484.02.39.32 of email gerardvm.thuis@gmail.com

GEZOCHT
OPVOEDINGSONDERSTEUNING
VOOR OUDERS MET TIENERS
25 APRIL- 2-9-16-23 MEI
Gc
vander2014
Noot, Mudaeusstraat 9, 2960 Brecht, 0492.86.21.87,
2 Jan
MAART
31STEkris.vandijck@brecht.be
TRAPPISTENTOCHT
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11

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

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

kathy.wouters@advocaatwouters.be

Goedkoop leegruimen van uw tuin,
planten, hagen enz, gratis offerte
tel 0487.715.534 (particulier) S12
Goedkoop
afbreken
van
uw
tuinhuis,
garage
en
afvoeren , gratis offerte tel
0487.715.534 (particulier) S13
Goedkoop afbreken van uw
afsluiting,
betonplaten
en
afvoeren, gratis offerte tel
0487.715.534 (particulier) S14
Wij zoeken een tuinhulp te
Schilde Bergen voor 6 à 8 uur per
week, tel 0477.46.90.56 Z583

Vitae Memoriam

KSK‘s-Gravenwezel
‘s-Gravenwezel - -Schilde
KSK
Schilde
KSK
‘s-Gravenwezel
- opSchilde
is
voor haar
Provinciale jeugdopleiding nog
zoek naar

Digitale Fotokeramiek
Rouwdrukwerk

KSK ‘s-Gravenwezel - Schilde

is voor
haar
Provinciale
op zoek
is voor
haar
Provinciale jeugdopleiding
jeugdopleiding nognog
op zoek
naar naar
isGEMOTIVEERDE
voor haar Provinciale jeugdopleiding
nog op zoek naar
JEUGDOPLEIDERS

GEMOTIVEERDE JEUGDOPLEIDERS
GEMOTIVEERDE
JEUGDOPLEIDERS
GEMOTIVEERDE JEUGDOPLEIDERS

Wij zoeken voor ons kantoor te Schilde een

Account Manager

Deel uitmaken van een fantastisch team ? Lijkt dit iets voor jou ?
dan vlug contact
met dit iets voor jou ?
Deel uitmaken vanNeem
een fantastisch
teamop
? Lijkt
Jan EyskensNeem
- eyskensjan@telenet.be
– 0472 41 93 18
dan
vlug
contact
op
Deel uitmaken van een fantastisch team ? met
Lijkt
dit iets voor jou ?
Deel uitmaken
van een
fantastisch team –? 0472
Lijkt41dit
iets voor jou ?
Jan Eyskens
- eyskensjan@telenet.be
93 18
Neem dan vlug contact op met

Neem
dan vlug contact op
Jan Eyskens
- eyskensjan@telenet.be
– met
0472 41 93 18
Jan Eyskens - eyskensjan@telenet.be – 0472 41 93 18

18u Chris 0478.58.18.71

Z595

° voorbereiden van orders
° verwerken van dringende orders
° algemene workﬂow vlot laten verlopen
° eindcontrole op het afgewerkt product
PROFIEL :

Tuinman zoekt extra tuinwerk: tel
0485.79.80.06 (particulier) Z596
Hallo Ik ben op zoek naar
een werk om te helpen met
huishoudelijke
taken
zoals
schoonmaken, strijken, wassen
..Ik kan ook voor ouderen en
kinderen zorgen. Ik naai goed.
Bij interesse kunt u mij bereiken
op dit nummer. 0465.121.901

Tuinman met ervaring zoekt
werk: tuinonderhoud, snoeien,
verticuteren, gras zaaien, vellen
van bomen en uitfrezen tel
0494.61.52.45 (particulier) Z594
Omgevallen bomen of bomen
die weg moeten, ik kom ze gratis
afdoen voor het hout, tel na

Gezocht: oude polsuurwerken of
zakhorloges, mogen ook defect
zijn, ik geef goede prijs, tel Peter
0496.43.30.07 (particulier) Z597
Computerhulp nodig? Gebruik
ervan, hardware problemen,
software, updates, windows
,
apple.
Gepensioneerde
ingenieur helpt u 0487.611.755
(particulier)
Z580
Te koop: propere golfballen,
50 euro voor 100 ballen
tel
03.658.10.88
Z581

300 huizen onder één dak
Nog tot en met zondag 27 maart organiseert psychiatrisch centrum
Bethanië de tentoonstelling ‘Elk huis heeft een eigen verhaal’ in
cultuurhuis de Bijl in Zoersel. De expo toont 300 werken van huisgevels,
gemaakt door patiënten en medewerkers. Het initiatief ontstond vanuit
de beeldend therapeuten. Wie meedeed, werd gevraagd om de gevel van
een huis te tekenen waarin al dan niet een eigen verhaal geprojecteerd
werd. De meeste tekeningen bleken effectief symboliek te bevatten: een
huis met een barst, waarin de tekenaar zichzelf ziet, een fantasiehuis, of
net een realistische tekening van het ouderlijke huis waarin vaak ruzie
werd gemaakt. Nog tot eind maart elke zaterdag en zondag gratis te
bezichtigen.

WERKSITUATIE :
° familiebedrijf met 8 medewerkers
° toeleverancier voor de uitvaartsector
° we werken uitsluitend B2B
Interesse ?
Graag uw CV met motivatie brief naar
info@vitaememoriam.be
t.a.v. Kathleen De Clercq
Vitae Memoriam, Turnhoutsebaan 415, 2970 Schilde

Vacatures

Gevraagd

ervaren SLOTENMAKER &
PLAATSER VAN VEILIGHEIDSDEUREN

Kelner / Dienster
Barman / Barvrouw
Fulltime / Flexi / Student

info@loteling-schilde.be

03/353 02 17

AFSPANNING DE KROON IN BRASSCHAAT
is op zoek voor onmiddellijke indiensttreding

Om ons service team te versterken, zoeken we een technieker met
enkele jaren ervaring en bijhorende kennis van slotenmakerij &
schrijnwerkerij. Na een korte inwerkperiode ga je iedere dag zelfstandig
de baan op om onze klanten in heel België van de beste service te voorzien.
Je hebt een brede basis aan technische vaardigheden en kennis van
slotenmakerij, op basis van je jaren ervaring in een gelijkaardige functie.
Je hebt een uitgebreide kennis van hang en sluitwerk, ervaring met het
plaatsen van deuren en de nodige basiskennis elektriciteit voor de sturing
van motorsloten.
Je kan zelfstandig werken, je bent nauwkeurig en hebt zin voor
verantwoordelijkheid
Een voltijdse tewerkstelling van onbepaalde duur in een groeiende en aangename onderneming
Een zeer gevarieerde functie in een omgeving waar je steeds op je collega’s
kan terugvallen
Een aantrekkelijk en competitief verloningspakket
Stuur je CV of vragen naar jobs@safehouse.be
Wij zorgen voor een snel antwoord en een correcte selectieprocedure
discretie verzekerd

ASSISTENT zaalverantwoordelijke
met ervaring en een zaalmedewerker
van maandag tot vrijdagvoormiddag
Stuur uw CV naar info@dekroon-brasschaat.be

- FEESTZAAL Jonge vrouw zoekt werk:
poetsen,
strijken,
helpen
in
het
huishouden,
koken, spreek Engels tel
0465.75.03.60 Vita
Z580
Gezocht: Tin, zilver, verzilverd,
inboedels,
munten,
postk.,
platen,
keukengerief,
werkgereedschap, enz…
tel
0488.70.68.95 (particulier) Z581

Zoekt

HULPKOK (m/v) met ervaring
KELNERS (flexi)
Enkel solliciteren per mail

- info@weilandshof.be -

Wie zo

zoek
Momenteel zijn Wie
wij ter
uit
naar:
Momenteel zijn wij ter uitbre
Wie zijn wij?
Technisch comme
Wie zijn
wij? uit Sint-Job-in-‘t-Goornaar:
Wiese Europe is een snelgroeiend
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een boeiende toekomst in je eigen regio!

Vacatures

Wie zoeken we?

voor één van deze vacatures?
Belangstelling voor éénBelangstelling
van deze vacatures?
dan een mail met je CV en motivatiebrief naar:
Stuur dan een mail metStuur
je CV
en motivatiebrief naar:
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snel mogelijk voor een gesprek.
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Sous-chef / Kok

- Technisch commercieel adviseur (sales engineer)
- Servicemonteurs (buitendienst)
- Monteurs (binnendienst)

Barman / Barvrouw
Kelner / Dienster
Zaalverantwoordelijke

Wie zijn wij?

Meer details kan je vinden op onze website.
www.wiese-europe.com

(Fulltime - Flexi - Studenten)

Bruynseels-Vochten NV is een stabiel familiebedrijf dat reeds meer dan
30 jaar buitenschrijnwerk in aluminium en PVC fabriceert en plaatst voor
zowel de particuliere als professionele markt.

495 21 17 30
info@delinde-schoten.be
Wegens onze continue expansie zoeken +32
wij voor
Laat u inspireren tijdens onze
onmiddellijke indiensttreding:

PLAATSERS

VERANDA DAGEN

Bruynseels-Vochten NV is een stabiel familiebedrijf dat reeds meer dan
30 jaar buitenschrijnwerk in aluminium en PVC fabriceert en plaatst voor
• Je plaatst ramen, deuren of veranders in zowel PVC als aluminium
zowel de particuliere als professionele markt.
op onze particuliere werven.
• Je hebt bij voorkeur ervaring als plaatser van buitenschrijnwerk.
Wegens onze continue expansie zoeken wij
voor - 17u
telkens van 10u
u inspirechter
eren tijdens
ze
• Je kan zelfstandig Laat
werken
zijnongemotiveerde
starters
ook welkom.
onmiddellijke indiensttreding: Speciale voorwaarden
• Je bent een klantvriendelijk persoon en houdt van proper
en
nauwkeurig werk.
• Je werkt professioneel en communiceert vlot.
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Belangstelling voor één van deze vacatures?
Stuur dan een mail met je CV en motivatiebrief naar:
ejacobs@wiese-europe.com en we contacteren je zo
snel mogelijk voor een gesprek.

za. 21 & zo. 22 oktober

EETCAFE NEW ARENA zoekt

FLEXI MEDEWERKER voor de keuken,

VERANDA DAGEN

die zelfstandig kan werken. 20u/week.
Dagen en uren te bespreken.
Frank Craeybeckxlaan 50, 2100 Deurne
www.newarena.be - 0492 54 50 62
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Gevraagd

Dan ben jij de witte raaf die wij zoeken!

Aanbod

TECHNISCH MEDEWERKER RAAMAFDELING

• Onmiddellijk vast contract binnen een stabiel bouwbedrijf!

Jonge vrouw zoekt werk:
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voor verdere vragen of aanbiedingen.
• Je rapporteert aan het diensthoofd
of zijn assistent.
op m.vochten@bruvo.be
Aanbod

RAMEN • DEUREN & VERANDA’S
in ALUMINIUM & PVC

• Onmiddellijk vast contract binnen een stabiel bouwbedrijf!
• Aantrekkelijk loon aangevuld met extralegale voordelen.
Nieuwbouw & renovatie - 10 jaar waarborg

Gezocht: Tin, zilver, verzilverd,
inboedels,
munten,
postk.,
platen,
keukengerief,
werkgereedschap, enz…
tel
0488.70.68.95 (particulier) Z581

constructie en plaatsing
Graag ontvangen wij uw CV en sollicitatiebriefKwaliteitsgarantie,
op
Maatwerk alle veranda’s zowel modern als klassiek
m.vochten@bruvo.be of u kan ons steeds contacteren
03/666.57.86
Van A totop
Z geregeld:
ontwerp, fundering tot bezetting en verwarming
voor verdere vragen of aanbiedingen.

RAMEN • DEUREN & VERANDA’S
Brasschaatsteenweg
292&
• 2920
in ALUMINIUM
PVCKalmthout • T 03-666 57 86 • E info@bruvo.be • www.bruvo.be

STUDENT/
FLEXI

m/v
voor hulp bakkerij
productie
Week-end

0475 42 10 00

T +32 (0
T+
www.wiese-eur

www.wiese

Mom
naar:
-

Meer

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

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.

eigen vervoer

HULPKOK (m/v)

CAFE CENTRAL
zoekt

Solliciteren via website www.devogelenzang.be

CHEF KOK (m/v/x)
Ervaring vereist

Wijnegem Shopping Center
Enkel solliciteren per mail
peter@devogelenzang.be

Wie zijn wij?
ThisPlays2 ondersteunt winkeliers, bedrijven en de
zorgsector bij het optimaliseren van sfeer en communicatie
op de winkelvloer, in de ontvangsthal of in de wachtruimte
door middel van beeldschermcommunicatie en
video-animaties.

Heb je zin in een nieuwe, frisse &
afwisselende job bij jou in de buurt?
Ben je leergierig & gemotiveerd om mee met ons team
garant te staan voor techniek en installaties?

zoekt een
installateur!
Geen zorgen als je nog niet
veel ervaring hebt, als je een
handige Harry bent, zorgen
wij voor je opleiding!

Gevraagd

STUDENTE
of FLEXI
WEEKENDHULP

Geen weekend of
avondwerk, gewoon
een 9 tot 17u30 samen
met een leuk team!

Bekwame leraar helpt, ook advies
dyslectische leerlingen, gsm
0475.79.65.12 (particulier) Z583
Klinker-kasseiwerken,
houten
terrassen,
steenkorven,
afsluitingen,
gratis
prijsofferte,0498.442.257
(particulier)
Z584

Bakkerij PAESHUYS
Schoten

Schilderen binnen en buiten tel
0486.76.68.47 (particulier) Z585

03 658 42 84

Vrouw zoekt werk: poetsen,
strijken, mag ook in het weekend
tel 0485.22.35.43
Z586

Computerhulp nodig? Gebruik
ervan, hardware problemen,
software, updates, Windows,
Apple,
gepensioneerde
ingenieur
helpt
u
tel
0487.61.17.55 (particulier) Z582
Problemen met Frans of Engels
in het middelbaar of hoger
onderwijs? Leerstof opfrissen?

Ik zoek werk: poetsen en
strijken, ik heb goede referenties
tel 0485.66.20.55
Z587
Hallo, voor de verkoop van
jullie voertuig mogen jullie
mij ook eens op bellen 0470
022 944 (particulier)
Z588
Ik zoek werk voor in de tuin:
onderhoud,
snoeien,
alles
voor de tuin tel 0465.71.30.86
(particulier)
Z589

Maar vooral: wordt jij ook zo vrolijk van beeld & geluid?

Dan ben jij diegene die we zoeken!
Voel je een klik?
+32 3 327 92 99

Wijtschotbaan 9, bus 5

info@thisplays2.com

2900 Schoten

www.thisplays2.com

Wegens pensionering zoeken wij een 2e tuinman
voor alle werkzaamheden op ons domein,
gelegen aan de noordkant van Schoten.
Wij zoeken een man/vrouw met tuinervaring voor 3 dagen per
week. Hij/zij moet kunnen snoeien, plantenkennis hebben en moet
beschikken over teamspirit.
In dagelijks overleg met de eigenaren van het 13 ha. grote domein
worden alle werkzaamheden besproken en gepland. Samen met
andere tuinlieden wordt het onderhoud in park, bloementuin en bos
uitgevoerd.
Het is de bedoeling dat we gaan voor een langjarige relatie. Daarbij
moet de intentie zijn om er samen met de eigenaren iets moois van
te maken.
Hebt U interesse? Mail dan naar kornelis@faber-lagarenne.be

@verteren
doet renderen

GEZOCHT

BOEKHOUDER

M/V

• Part-time of full-time alsook flexi-jobber

AMAN
PRANA

Amanprana is een klein familiaal bio-bedrijf. ‘Voeding als medicijn’, ‘Red de zee’, ‘Doe niet op
je huid wat je niet eten kan’ en het ‘cradle to cradle’ kringloopproces staan hoog in het vaandel.
Etiketten en lijm zijn composteerbaar. Verpakking in glas of papier, nooit plastic. Alleen de
beste kwaliteit. Ingrediënten traceerbaar. We verkiezen fairtrade: de telers zijn onze helden.

SERENE LEVENSKRACHT

- Goede kennis Excell

JOUW TAKEN

- Ervaring met Winbooks is een pluspunt

- Facturatie

- Zeer ordelijke en gestructureerd kunnen werken

- Boeken aankoopfacturen

- Ervaring in een gelijkaardige functie

- Voorbereiden betalingen leveranciers

- Je bent een duizendpoot, sociaal en behulpzaam

- Boekingen bank

WIJ BIEDEN
- een aangename werksfeer met 2 mensen op de boekhouding

- Transport koerierdiensten behartigen
- Behandelen inkomende post

- flexibele uren
- we investeren in opleidingen
CONTACT
Mail je CV en foto naar Chantal.Voets@noble-house.tk Tel: 03/620.27.10
Brechtsebaan 42 unit 70 te 2900 Schoten

JOUW PROFIEL
- Hoge school of graduaat

D’OUDE PASTORIE IN BRASSCHAAT
is op zoek voor onmiddellijke indiensttreding

HULPKOK met ervaring
en een zaalmedewerker

Stuur uw CV naar info@pastorie-brasschaat.be

BROOD & BANKETBAKKERIJ
TE SCHOTEN
vraagt

VERKOOPSTER (voltijds)
FLEXI MEDEWERKERS
voor winkel tijdens weekend

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
Schilderwerken,

gyproc,

laminaat,
alle
soorten
bezetting, schilderklaarmaken,
gratis
prijsofferte
tel
0467.327.615 Z574 (particulier)
Renoveren
van
verlichting:
opnieuw
bekabelen
van
luchters en staande lampen,
vervangen
stekkers
en
schakelaars,
installatie
snoerdimmer
enz…
gsm
0475.79.65.12 (particulier) Z578
Beste, bent u opzoek naar hulp
voor ruiming garage, zolder,
kelder, woning, neem vrij contact
op wij helpen u graag verder mvg,
0493.68.56.44 (particulier) Z579

JOBSTUDENTEN
weekend (vanaf 16 jaar)

verzorgd voorkomen en perfect Nederlandstalig

03 658 58 69 - 0476 21 80 97

Wij zijn op zoek naar een:

CHAUFFEUR met rijbewijs D
Vaste dagelijkse schoolrit
regio Schoten
Deeltijds: 30u per week
Vast busje aan huis (Type: Sprinter)
Gepensioneerden zijn ook welkom!
Interesse? Contacteer ons dan via mail: personeel@heuvelmans.be
of telefoon: 011.66.74.16

Bijles wiskunde, Fysica alle
wetensch.,
alle
niveaus,
jaren ervaring, aan huis,
tel
0474.97.64.66
Z36
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
Schilderwerken,
gyproc,
laminaat,
alle
soorten
bezetting, schilderklaarmaken,
gratis
prijsofferte
tel
0467.327.615 Z574 (particulier)

Classic’s Deurne
zoekt

HULPKOK
KOK
AFWASSER
Voor afspraak

Tel. 03 324 89 89

metropool@vdbbouw.be
www.vdbbouw.be

MAGAZIJNIER – HEFTRUCKCHAUFFEUR
dak/bouwmaterialen - Schoten

Van den Braembussche is een dynamische, familiale bedrijvengroep die actief is in de handel van bouwmaterialen en de productie
van stortbeton. In onze 6 vestigingen in Vlaanderen worden ca. 200 personen tewerkgesteld. Onze activiteiten situeren zich in
Oost-Vlaanderen (Eeklo, Aalter), West-Vlaanderen (Brugge, Oostrozebeke) en Antwerpen (Lier, Schoten). Om onze groei verder te
ondersteunen zoeken wij een gedreven magazijnier/heftruckchauffeur bij Bouwmaterialen L. Van den Broeck in Schoten .

Functieomschrijving:
• Als magazijnier sta je in voor het laden van de vrachtwagens voor levering aan klanten en werven en voor het laden van
bestelwagens van klanten die zelf komen afhalen.
• Aan de hand van een bestelbon breng je de juiste producten samen uit het magazijn, voer je een laatste controle uit en
bedien je de klant of laadt onze vrachtwagens.
• Je lost de vrachtwagens van leveranciers en zorgt voor een vlotte ontvangst van de goederen en plaatsing in ons
magazijn.
• Je bent mee verantwoordelijk voor de orde en netheid in en rond het magazijn.
• Je bent mede verantwoordelijk voor het voorraadbeheer.
Uw kwaliteiten:
• Je bent stipt, georganiseerd en je hebt oog voor orde, netheid en kwaliteit.
• Je draagt zorg voor je heftruck.
• Je bent klantvriendelijk, enthousiast en gemotiveerd.
• Je wenst graag in een team te werken.
• Je bent in het bezit van een geldig heftruckattest en je beschikt over de nodige ervaring om op een vlotte, veilige en
efficiënte manier een heftruck te besturen en om te gaan met dak/bouwmaterialen.
• Ervaring met dak- en/of bouwmaterialen is een plus.
Aanbod:
• We voorzien een grondige interne opleiding door ons ervaren team.
• Onze aanpak is no-nonsense.
• Tegenover jouw fantastische inzet staat een mooie verloning en een contract van onbepaalde duur.
Sollicitaties met uw cv graag richten aan : marc.hannes@vdbbouw.be

Metropoolstraat 13 n 2900 Schoten n Tel. 03 641 94 10 n Fax 03 641 94 11

WASSERIJ
zoekt

FLEXIJOB
voor het wassen en mangelen van horecalinnen
ervaring vereist
Nl-talig

Solliciteren op 0473 13 82 94

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

G. F. HÄNDELS MESSIAH
Na enkele pogingen kunnen we hopelijk nu de Messiah van Händel beluisteren
onder deskundige begeleiding van Jan van Gassen. Het is een oratorium,
gecomponeerd in 1741 en voor het eerst uitgevoerd in Dublin in 1742. Wie kent
er niet het uit volle borst te zingen Hallelujah? Op 5 april van 14:30 tot 16:30u
in de Kleine Zaal van Werf44, Schoolstraat 44 in Schilde.
Meer info: www.ummagumma.be.
PHRYGIË EN GEORGIË
Twee reisverslagen van trektochten met de tent door Phrigië en Georgië.
Luc en Jan nemen je mee door 2 prachtige gebieden in Europa: Phrigië, een
verdwenen beschaving in het centrum van Turkije en Georgië, een prachtige
wandeling langsheen de Kaukasus. Je krijgt ook wilde kampeertips mee. Op
donderdag 7 april van 14:30 tot 16:30 in de Kleine Zaal in WERF44, Schoolstraat
44 in Schilde. Meer info op www.ummagumma.be.
VOORJAARSBLOEMEN
Schildehof is bekend voor zijn voorjaarsbloeiers. Ga eens mee met een
natuurgids en ontdek onder andere bosanemoon, voorjaarshelmbloem, slanke
sleutelbloem, speenkruid en nog veel meer. Je wordt op 10 april van 10:00
tot 12:00verwacht aan de ingang van Schildehof om 10 uur. Iedereen welkom
in Park Schildehof, De Pont 45 in Schilde. Organisatie: vmpa natuurgidsen
Schilde. Meer info op 03/383.40.87.

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

DENYS & CO
INKOOP OUD GOUD,
JUWELEN EN MUNTEN.

HERSTELLINGEN
EN EIGEN ONTWERPEN.

UNIEKE GOUDEN
EN VINTAGE JUWELEN

BREDABAAN 246, BRASSCHAAT

03 430 20 83

TE HUUR APP.

Parkstraat Knokke
2slpk, zeezicht
van 1 mei
tot 30mei
895 euro
tel 0474.37.56.29

L

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

Gsm 0475 32 44 00
aankoopvanvoertuigen@skynet.be

nieuwbouw - renovatie - herstelling
Plaatsen van rookmelders
Domotica !

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

TE HUUR
GARAGEBOX

EDISONPLEIN SCHOTEN
0480 38 99 10

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
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
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 koop: moto 125cc met
1919km in zeer goede staat.
te bevragen na 17.00uur op
nummer 0496/80.92.23
Z559

Schoten bedankt voor regenboogzebrapad van minister Peeters
Er komt in Schoten geen zebrapad in de regenboogkleuren. Gemeenteraadslid
Erik Block vindt de houding van het schepencollege, dat zijn verzoek afwijst,
onbegrijpelijk. “We dreigen de enige gemeente te blijven zonder zo’n uiterlijk en
permanent teken van solidariteit en steun voor diversiteit”, aldus Block.
Het is intussen ook in Schoten een gewoonte geworden dat gemeentearbeiders
de regenboogvlag hijsen op 17 mei, de Internationale Dag tegen Holebi- en
Transfobie. De vlag hangt dan een hele week te wapperen in de Paalstraat. “Mooi,
maar het kan beter”, vindt Erik Block. Hij speelde in op het statement van Vlaams
minister van Mobiliteit Lydia Peeters. Peeters maakte zopas bekend dat ze in
iedere Vlaamse stad en gemeente een regenboogzebrapad wil aanleggen en zelfs
onderhouden.
Schepen Iefke Hendrickx zegt dat N-VA
en Open Vld de holebigemeenschap
erg genegen zijn, maar een
regenboogzebrapad aanleggen, ziet
ze niet zitten. Bizar genoeg haalt
Hendrickx hiervoor argumenten aan
van … het Agentschap Wegen en
Verkeer. Juist, minister Peeters’ eigen
administratie.
“Het is te onveilig en dat risico,
wil ik niet lopen. Maar de
communicatiedienst
gaat
een
alternatief voorstel uitwerken om een

bushokje of een ander stuk straatmeubilair permanent met de regenboogkleuren
te tooien”, aldus de schepen van Mobiliteit.
Erik Block, die had voorgesteld om het zebrapad in de Kopstraat ter hoogte van
de Gelmelenstraat in de regenboogkleuren te schilderen, viel haast van zijn stoel
van verbazing en ontgoocheling. “Ik denk dat Schoten momenteel zowat de enige
gemeente in Vlaanderen is zonder regenboogzebrapad. Zou het dan toch zo zijn
dat in Schoten niet iedereen (meer) welkom is”, aldus de initiatiefnemer enigszins
uitdagend.
Het CD&V-raadslid vermoedt eerder politieke onwil. “Tot nu toe heeft de oppositie,
die in Schoten toch de helft van de bevolking vertegenwoordigt, tijdens deze
legislatuur op bijna elk opbouwend en positief voorstel een ‘nee’ als antwoord
gekregen. En dan is men verbaasd als de oppositie al eens een punt blokkeert
wanneer de meerderheid niet in aantal is.”

Computerhulp nodig? Gebruik
ervan, hardware problemen, software, updates, windows , apple.
Gepensioneerde ingenieur helpt
u 0487.611.755 (particulier) Z580
Te koop: propere golfballen, 50 euro voor 100 ballen tel 03.658.10.88
Z581
Mooie
herinnering
vastleggen voor verloving, huwelijk,
baby of groot feest, stuur gewoon mail geertphotography@
gmail.com (particulier) Z582

ANTIGIFCENTRUM
ANTIGIFCENTRUM

Brecht – Eeuweling
Herman Moerkerke krijgt hoog
bezoek op 100ste verjaardag

Wachtdienst
dierenartsen
voor Antwerpen en omgeving
gedurende weekend & feestdagen

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

Niemand minder dan partijvoorzitter Tom Van Grieken (Vlaams Belang) kwam
Herman Moerkerke feliciteren in woonzorgcentrum Sint-Maria. Eerder op de dag
deden partijgenoten Filip De Winter en Christ’l Van Akeleyen dit hem al voor.

TANDARTS
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

Herman Moerkerke verhuisde vijf jaar geleden naar woonzorgcentrum Sint-Maria.
Tot zijn 95ste woonde hij nog zelfstandig, samen met zijn vrouw Georgette Claessens
met wie hij 71 jaar getrouwd was, maar twee jaar geleden overleed. Dat hij nog in
goede gezondheid verkeert, dankt hij aan zijn dagelijks koetsierke. Dat is een glaasje
voor de helft gevuld met Elixir d’Anvers en de helft met jenever. “Is dat het geheim
om zo oud te worden?”, vroeg Van Grieken. Zoon Eric haalde daarop prompt twee
glaasjes boven. “Het is echt uitzonderlijk dat iemand van honderd jaar nog steeds
lid is van onze partij”, bekent de partijvoorzitter. De gevierde eeuweling is sinds
1991 lid van het Vlaams Belang (toen nog Vlaams Blok, red.).“Als ambtenaar vond
hij dat Vlamingen te veel benadeeld werden”, vertelt Hermans zoon. Hij was ook een
trouwe klant van het secretariaat in de Van Maerlantstraat aan het Sint-Jansplein in
Antwerpen. Hij is daar honderd jaar geleden overigens geboren, in de Houwerstraat.
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vroedvrouwenteam@wgkantwerpen.be
www.witgelekruis.be
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Het is niet elke eeuweling gegeven om een partijvoorzitter op visite te krijgen.
Herman Moerkerke viel die eer wel te beurt op zijn honderdste verjaardag. “Niet
veel leden zijn op deze leeftijd nog lid”, verklaart Vlaams Belang-voorzitter Tom
Van Grieken. ’s Middags kwamen burgemeester Sven Deckers en schepen Charlotte
Beyers Herman feliciteren. Om 16u deed Filip De Winter (Vlaams Belang) dat nog eens
fijntjes over. Hij signeerde er ook een foto van zijn bezoek aan Herman en Georgette
op hun zeventigste huwelijksverjaardag. ’s Avonds had ook voorzitter Tom Van
Grieken bloemen bij voor de jarige.

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

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

Herman Moerkerke is ook een ‘kind’ van de Tweede Wereldoorlog. “In 1943 was hij
actief bij de Passieve Luchtbescherming (PLB). In die hoedanigheid is hij onder meer
Mortsel gaan opkuisen na het bombardement.” Een jaar later eisten de Duitsers
hem op om te gaan werken in Oostenrijk. Papa was toen brandweerman op den
63 in Antwerpen, waar nu het Havenhuis is gevestigd. De Duitsers vorderden jonge
Belgische krachten op, zo gingen de postbodes hem al voor.” Herman ging in de
hoofdstad Wenen aan de slag als ‘schaftner’, tramconducteur. Aan die tijd houdt hij
eigenlijk geen slechte herinneringen over. “De inwoners waren toen blij dat de tram
nog reed. De Oostenrijkers stelden zich niet vijandig op tegenover ons”, herinnert hij
zich nog levendig.

Kent u zelf een 100-jarige uit de Bode-regio? Laat het ons weten via
info@bodevanschoten.be.

DOKTERS

GEBIT GEBROKEN?

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

MEDISCHE HULP

TIJDENS WEEKENDS EN FEESTDAGEN

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

Poolse Brechtenaar Ewelina stuurt
medische pakketten naar
vluchtelingen aan grens Oekraïne
De Brechts-Poolse Ewelina Kosidło zamelt medische hulpgoederen in voor
de Oekraïense vluchtelingen die de grens met Polen kunnen bereiken. De
noodhulp heeft de Oekraïense grens al bereikt.
De familie van Ewelina woont op 90 kilometer van de grens en ze heeft
vrienden in Oekraïne. Woensdag zijn er al 27 medische kits vertrokken.
Ewelina is de Brechtenaren al erg dankbaar. “In een dag tijd konden we al
150 pakketten met medisch materiaal inzamelen en versturen. Het gaat
ongelooflijk snel”, reageert ze. “Ik ben heel blij dat we op deze manier iets
kunnen betekenen voor de mensen daar, ook zal zitten we verder af in
België.
Wie wil, kan nog steeds materiaal bezorgen aan Ewelina, want geregeld
vertrekt de vrachtwagen opnieuw richting grens Polen-Oekraïne. “We
hebben vooral nood aan (baby)voeding met lange houdbaarheidsdatum,
voeding voor een jongen van 2 met lactoseintolerantie, luiers, vochtige
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De Lelie
z or g

voor mensen, door mensen

tel. ���� / ��.��.��
Een vast team staat �/� klaar voor
uw zorgen zoals dagelijks toilet, steunkousen, wondzorg, opvolging medicatie,
inspuitingen en palliatieve zorg.
info@thuisverpleging-delelie.be
thuisverplegingdelelie
Thuisverpleging De Lelie

Thuisverpleging
Wit-Gele Kruis

Afdeling Zoersel-Schilde
Turnhoutsebaan 329 / 2970 Schilde

03- 383 23 85

AA groep “Carpe Diem”

Schilde - Hulp aan mensen met een
drankprobleem

INFO: PETER
TEL: 0478 277 541

www.thuisverpleging-delelie.be

doekjes, zalfjes, papflessen, poedermelk, pijnstillers, verbanden/windels,
ontsmettingsmiddelen, tourniquets, dekens en speelgoed”, somt ze op.
Facebook Ewelina Kosidlo, graag pb sturen voor afleveradres.

