IN DIT NUMMER

110de Scheldeprijs kondigt zich extra
feestelijk aan
Met de Omloop Het Nieuwsblad is het Vlaamse wielervoorjaar gestart en dan begint ook in
Schoten, decor van de voornaamste koers op Antwerpse bodem, de wielerkoorts stilaan te
stijgen. Organisator Jack Vissers gaat er vanuit dat de 110de editie van de Scheldeprijs op
woensdag 6 april eindelijk nog eens even intens beleefd kan worden als vroeger. Opvallend:
de ruim negenhonderd vips verhuizen met hun tenten van het park naar locaties vlakbij het
parcours in het centrum van Schoten.
Dat de coronabarometer net tegen een nieuwe jubileumeditie meer dan waarschijnlijk op
geel zal staan, is meegenomen. “Als oudste Vlaamse wielerklassieker zitten we op 6 april
inderdaad al aan nummer 110 van onze wedstrijd”, aldus Jack Vissers. Die is er zich goed van
bewust dat hij een stukje Vlaamse en sportief erfgoed beheert.

Brecht Borrelt (terug)

Minister doet Schoten aan

Geen koers zonder vips. De Scheldeprijs hoopt er op 6 april zo’n negenhonderd in de watten
te leggen. “Onze grote viptent, die traditioneel achter het Kasteel van Schoten in het park
werd opgesteld, gebruiken we niet meer”, aldus Jack Vissers. “Er komen twee nieuwe
feestlocaties vlakbij het parcours: één bij de finish op de Churchilllaan en één wat verder
op de parking voor het kantoor van De Voorzorg, 150 meter voor de finish. Zo kunnen onze
gasten niet alleen genieten van lekker eten en aangepaste wijnen, maar ook de koers
proeven en de aankomst zien zonder dat ze heen en weer moeten pendelen vanuit het
park.”
Wie deze Scheldeprijs in zeer comfortabele omstandigheden wil beleven, moet wel 200 of
250 euro neer te tellen. Jack Vissers heeft goede hoop dat alle gouden of zilveren tickets
toch de deur zullen uitgaan. De interesse van het lokale bedrijfsleven is groot. Overigens
biedt de Scheldeprijs gelijkaardige formules bij de start, die opnieuw net over de grens in
Terneuzen wordt gegeven.
“Nieuw in Schoten is ons vipcafé met foodtrucks en open bar bij het rondpunt ter hoogte
van de Kasteeldreef. Deze vip-light formule kost 75 euro. Zo sta je de hele namiddag op
de eerste rij met drankjes en hapjes binnen handbereik. Na afloop van de koers krijgen
deze en andere wielerfans onder het motto ‘iedereen vip’ om half zeven ook nog eens een
gratis optreden van de groep Domino voorgeschoteld. Tussendoor zorgt Luc Verbeeck, oudpolitiecommissaris in Schoten maar ook gepassioneerd dj, voor leuke dansmuziek voor alle
vips.”

Koningin doet ‘s-Gravenwezel aan
De 110de Scheldeprijs wordt duidelijk een feestelijke editie want op 3 april wordt zelfs al
opgewarmd tijdens de Ronde Van Vlaanderen. Jack Vissers: “Die andere Flanders Classic
vertonen we bij onze eigen aankomstplaats op groot scherm in een feesttent. Voor 30 euro
krijg je hoge kwaliteitsbeelden, maar ook een glaasje bubbels, drankjes, tapas en koffie.
We stellen ook een springkasteel op. Beschouw het als een gezellige opwarming voor de
Scheldeprijs drie dagen later.”

Dag van de Academie in Wijnegem,Zoersel en Schilde

Wat het parcours betreft, blijft de aanloop naar de drie lokale ronden in Schoten gelijkaardig:
één lange rechte lijn over Zuid-Bevelland richting Belgische grens. In de Broekstraat krijgen
de renners opnieuw de kasseistrook van 1700 meter onder de wielen. In Koningshof rijden
ze dit keer wel via de Alice Nahonlei de Botermelkbaan op. Het kruispunt Wezelsebaan/
Botermelkbaan is ongeschikt om een peloton door te jagen. Voor ze aan de eindspurt
beginnen, moeten de renners eerst nog even een knik maken via de heraangelegde
Borkelstraat. Die is na heraanleg blijkbaar opnieuw geschikt om door te koersen. Het laatste
stuk rechtdoor wordt zo licht ingekort tot 800 meter.

WIJNEGEM

Burgemeester over nieuwe
ontgoocheling rond Hertebos:
“Ik kan ouders nu geen garanties
geven en doe dat ook niet”

€ 485.000

Perceel van 3.000m² voor open bebouwing. De
grond is gel. op de grens ‘s-Gravenwezel / Schoten
/ Wijnegem best. uit een open terrein met een oude
bomenrij en uitzicht gevend op weilanden. Beknopte
bouwvoorschriften: Voorgevelbreedte: min.7m, max.
14,82m - Bouwdiepte: 17m - Schuin dak met helling min. 3m van de perceelsgrenzen - bouwhoogte: max.
11m nokhoogte. Bijgebouw: max. 75m².

De gemeenteraad van Schilde werd voor al wie een hart heeft voor
het bedreigde kleuterschooltje Hertebos een zoveelste afknapper.
Dirk Bauwens verweert zich tegen de kritiek van ouders en oppositie.
“Zekerheid wil, maar kan ik niet geven. De komende dagen zitten wij
opnieuw met de Zusters van het Heilig Hart rond de tafel”, aldus de
burgemeester.

Wug, Gv, Vv, Gmo, Gvrk

‘S-GRAVENWEZEL

€ 285.000

Mooi duplex-app. in hartje ‘s Gravenwezel. 1e Vd :
leefruimte op eiken parket met overal natuurlijk licht dankzij
de grote ramen, functionele ing. kkn met alle toestellen,
gezellige eethoek met zicht op het terras (3m x 1m),
berging met voorziening voor wasmachine en droogkast.
2e Vd : apart toilet, badk. met douche / wastafel, 2 slpks op
parket. Diverse : autostaanpl.inbegr. vooraan het gebouw,
kleinschalig complex van slechts drie appartementen.

“Opnieuw waren we hoopvol en gericht op constructieve stappen met de gemeente
als bondgenoot. Jammer genoeg stelde de vertoning alweer teleur: geen concrete
acties. Het lijkt er nu echt op dat er geen doorstart kan worden gerealiseerd voor
onze kleuters op 1 september”, aldus een diep ontgoochelde Birgit Van Uffel, één van
de Hartebos-strijders.

EPC 155 kWh/m² - UC2520468
Vg, Wg, Gmo, Gvv, Gvkr

SINT-JOB-IN-’T-GOOR

€ 625.000

Luxe appartement op eerste verdieping met schitterend
uitzicht op weilanden. Indeling: hal, gastentoilet, living,
groot terras (ca. 40m²), landelijke keuken, open bureel
of slaapkamer, nachthal met ingemaakte kasten, 2
slaapkamers (ca. 19m² en 15m²) met ingemaakte
kasten, badkamer. Dubbele ondergrondse garage met
afstandsbediende poorten.
EPC 101 kWh/m² - UC2513342
Wg, Vg, Gmo, Gvv, Gvkr,

ZOERSEL

€ 250.000

Verhuurd commerieel gelegen handelspand met
parkeerruimte. Indeling: open ruimte, apart bureel,
keuken, apart toilet. Vitrine ca. 8m, elektrische
vloerverwarming, parkeerplaatsen voor het eigendom
inclusief, kelderruimte (3,36m x 4,76m), garagebox
achteraan. De winkel en garage zijn verhuurd. Bruto
rendement van 5,5%

“We begrijpen niet dat de gemeente zo lang is blijven stilzitten. Dit dossier loopt
intussen ruim een jaar en iedereen weet dat de timing cruciaal is”, brengt ze in
herinnering dat de eerste acties dateren van februari 2021. “Bepaalde zaken hadden
veel sneller verduidelijkt kunnen worden. Anderzijds zijn er nog andere betrokken
partijen waarvan we oprecht hopen dat zij het belang van onze kleuters voorop
plaatsen. Kleuters, die hun draai hebben gevonden in een warme en gemoedelijke
omgeving. In kleine klasjes die op termijn dus niet gegarandeerd kunnen worden.”

Label: E UC: 2236965Vg
Wg, Gmo, Gvkr, Gvv

‘S-GRAVENWEZEL

€ 660.265

Nieuwbouwproject ‘t KrekeloordLuxueus en stijlvol
appartement in het hartje van het groene en bruisende
‘s-Gravenwezel. App. van 160m² bewoonbare opp. en
70m² aan terrassen met 3 slkrs. badkamerr en douchekr.
Meer info op kantoor te verkrijgen.

SCHOTEN

Dirk Bauwens deed een poging om uit te leggen waarom hij de ouders geen
garanties kan geven. “Er spelen verschillende factoren”, zegt de burgemeester. “Zo
is er de lopende erfpachtovereenkomst met het huidige schoolbestuur, negatieve
inspectieverslagen voor het verouderde gebouw aan de Hindelaan, de onzekerheid
over subsidies vanwege de Vlaamse overheid en vooral het grote verschil in de
schattingsverslagen over de waarde van gebouwen en terrein.”

€ 415.000

In de nu door de meerderheid betwiste Mondea-studie is sprake van een bedrag
van 500.000 euro om gebouw en grond over te nemen. De burgemeester zegt alles
in het werk te zullen stellen, maar beseft dat een heropening op 1 september onder
gemeentelijke vlag heel moeilijk wordt. “Maar zelfs na een jaar onderbreking kan de
draad in Hertebos wel weer opgenomen worden. Wij willen sowieso een oplossing voor
de buitenschoolse kinderopvang ’t Wezelke”, stelt de burgemeester.

Smaakvol gerenoveerde woning. Glv: inkomhal, ruime
living, prachtige open keuken met natuurstenen werkblad
en gastentoilet. 1Vd: 2 ruime slaapkamers, zeer ruime
badkamer en toilet. 2de Vd: nog 2 ruime slaapkamers
met douchekamer. Diverse: droge kelder, groot terras met
mooie, tuin, ruim tuinhuis, achteraan het perceel is er een
doorgang naar de straat voor fietsen of vuilnisbak.

1/95/95/1

EPC 101 kWh/m² - UC2513342
Wg, Gmo, Gvv, Vg, Gvkr

100/91/0/0

Kerkstraat 7
2970 ’s-Gravenwezel
03 / 658 03 30
www.immogy.be

Marleen Struyf (CD&V) is van oordeel dat onenigheid binnen de N-VA-Open Vld-coalitie
verlammend werkt. “Dit dreigt uit te draaien op een gemiste kans voor N-VA. Ik zie
een wanhopige burgemeester, een teleurgestelde partijgenote en Onderwijsschepen
Kathleen Krekels (N-VA), maar vooral gekwetste ouders. Ik ben wel blij met de steun
van Valerie Van Genechten (Open Vld): een onverwachte bondgenoot. De aarzeling van
het schepencollege om kleuterschool Hertebos te redden is onbegrijpelijk als je weet
dat ze wel doodleuk anderhalf miljoen euro uittrekken voor een voetbalkantine.”
Dirk Bauwens brengt in herinnering dat Lieve Struyf (CD&V), zus van Marleen en in de
vorige coalitie schepen, altijd gekant is geweest tegen de overname van Hertebos.

Fiber
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Nooit meer haperen in een videocall!
Dankzij onze internetkabel met haarfijne
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PIERSTRAAT 355A | 2840 RUMST | 03 500 00 21
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Overbroek – Mariagrot-site breidt uit
met speelterrein voor Klavertje 3
De kleuters en leerlingen van het eerste en twee leerjaar van Klavertje 3 in Overbroek
hebben een nieuw speeltuig. Dat staat achter de moderne Mariakapel die ze in juni
vorig jaar mochten inhuldigen. Onlangs mochten ze klimmen en klauteren op de site
waar vroeger een echte Mariagrot stond.
De leerlingen en kleuters van basisschool Klavertje 3 waren in juni 2021 al getuige
van de inhuldiging van een hypermoderne Mariakapel die de oude, vervallen grot
vervangt. Op het terrein achter de kapel is er nu een nieuw speelterrein ingericht voor
de scholiertjes. “Eigenlijk moesten jullie hier in september al kunnen spelen, maar nu
is toch alles mooi afgewerkt om veilig te kunnen spelen”, opende algemeen directeur
Wim Mertens vanochtend officieel het nieuwe speeltuig. Verschillende kleuters en

leerlingen mochten het lintje knippen. Daarna was het eerst aan de allerkleinste
kleuters om het terrein te gaan verkennen.
“Het nieuwe toestel is er gekomen met inspraak van zowel de leerkrachten als
leerlingen. Dit moest een aantal doelen vervullen die nog niet op de speelplaats aan
bod komen”, verduidelijkte directrice van de basisschool Denise Goossenaerts het
opzet. “De kinderen hadden hun wensen getekend en samen met het Oudercomité in
een filmpje gegoten.” Ze wilden vooral kunnen klimmen en klauteren. Dit speeltoestel
beantwoordt daaraan. “Ze wilden een glijbaan en brandweerpaal en dat is aan een
soort burcht gekoppeld. Het geheel werd uitgevoerd in natuurlijke materialen dat past
in de landelijke omgeving van Overbroek.”
“Ook de ondergrond is bedekt met natuurlijke boomschors die een zachte landing
garandeert. Maar het is niet de bedoeling dat jullie hiermee naar elkaar gaan gooien”,
legde directeur Mertens nog even de spelregels uit. Het speelterrein kost 15.000
euro. “De school heeft hiervoor gespaard en we kregen ook financiële steun van het
Oudercomité”, benadrukte Denise Goossenaerts. “Daarnaast kregen we hulp van de
lokale gemeenschap die het terrein heeft afgegraven en voorzien van worteldoek.”
Alle honderd leerlingen van de basisschool konden intussen het nieuwe speeltuig
verkennen.

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.
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VOOR AFSPRAAK
ZIE DOODLE OP SITE.
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Brecht – Kringwinkel De Cirkel
lanceert eigen nieuwe lijn HOOS van
afgedankt materiaal

Alles wordt georganiseerd rekening
houdend met de coronaregels.

1/03/2022 10:30

De Kringwinkel De Cirkel, met vestigingen in Brecht, Wuustwezel, Malle en
Zandhoven, geeft afgedankte spandoeken een tweede leven en lanceert een
compleet nieuw gamma circulaire producten onder de naam HOOS.
Het gaat onder meer om een handtas gemaakt van afgedankt materiaal,
zoals eenmalig gebruikte spandoeken en banners, oude autogordels resten
van textielfabrieken. Daarvan worden ook pennenzakken, portefeuilles,
toilettassen en zo meer gemaakt. “Het is jammer dat al deze, nog perfecte
materialen in de verbrandingsoven terechtkomen. Dankzij dit project doet
het textiel nog dienst. Als het materiaal kon spreken, zou het ons bedanken
voor dit tweede leven”, meent directeur Gert Paulussen van De Cirkel. Het
gamma HOOS is in eerste instantie te
koop in Wuustwezel en Westmalle.
Dit is de eerste stap naar de grote
droom om een circulaire hub te
worden. Bedrijven die nog dergelijk
materiaal in de aanbieding hebben,
en ondernemers die de krachten
willen bundelen om die hun te
realiseren, zijn van harte welkom.
De samenwerking tussen De Enter
vzw en Weerwerk vzw, die de
producten van HOOS maken, kwam
tot stand uit een interne nood bij
De Cirkel om verder te kijken dan

TE HUUR
GARAGEBOX

EDISONPLEIN SCHOTEN
0480 38 99 10
traditioneel hergebruik, zoals
tweedehandsspullen.
“Lokaal,
hergebruik en tewerkstelling zijn
daarin cruciaal voor ons. We willen
onze expertise delen die we sinds
1989 hebben opgebouwd”, licht
Paulussen toe.

Assymo
MODERNE BIJGEBOUWEN

Tuinconstructies op maat
EIKEN BIJGEBOUWEN TUINHUIZEN

CARPORTS

POORTEN TERRASSEN

DEELNEMER

N ie uw e T oonza a l: E ike nle i 159 2 960 Sint -Job -in-‘ t-G oor
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Sint-Job – Gevulde voegen
Kattenhoflaan dempen
De voegen in de Kattenhoflaan zijn eindelijk opgevuld. Dit zou voor veel minder
geluidshinder voor de bewoners moeten zorgen. Voor de kerstvakantie was het wegdek
ook al glad gefreesd, maar dat alleen loste het probleem van de geluidsoverlast van
het autoverkeer niet op.
De bewoners hebben er even op moeten wachten, maar de afgelopen twee dagen
heeft de aannemer het wegdek van de Kattenhoflaan kunnen afwerken. “Deze
werken zijn weersgevoelig.
Het mag niet te koud zijn om
de voegen bij te werken. Deze
zijn allemaal opgevuld en
uitgehard. De rijbaan moet
alleen nog geborsteld worden”,
weet schepen van Openbare
Werken Daan De Veuster Voor de
kerstvakantie werd de toplaag
van de betonplaten eerst grof
afgefreesd en daarna nog eens
fijn gefreesd. Het moest het
wegdek egaler maken zodat het
autoverkeer minder dendert
over de baan wat tot minder
geluidshinder moet leiden. Het
was echter wachten tot nu. Om
dit te bereiken, moesten ook de
voegen tussen de betonplaten
aangepakt worden.

I

Info@assymo.be

I

+32(0)3 434 74 98

TE HUUR VAKANTIEAPP.
Garageverkoop:
volledige
inboedel 20 maart van 8u30
tot 16u, Geuzenveldenstraat
64
Schoten
R9
Te koop: spiegel, 82x100cm,
zeer
mooie,
met
koper
afgebiesd, duur in aankoop,
nu 150 euro, ik kom bij u thuis
voor
een
Reikibehandeling,
tel
03.658.95.03
R10

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

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

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

BESTE PRIJS, SNELLE AFHANDELING!
& 0487/286 430

Lokaal bestuur Wijnegem halfweg
Leen Wouters legde pas vorige zomer de eed af als burgemeester van
Wijnegem. En dus natuurlijk slaat dit halfweg-rapport ook en vooral op haar
voorganger en partijgenoot Ivo Wynants. Maar ook de eerste vrouwelijke
burgemeester wil de komende drie jaar nog graag haar voetafdruk zetten. De
oppositie toont begrip voor de moeilijke omstandigheden waarin Wouters in
het bad is gegooid. Er klinkt respect over de aanpak van de coronacrisis, maar
Vlaams Belang, CD&V en Groen zijn kritisch voor de geplande sluiting van het
zwembad, de gerestaureerde maar voor Wijnegemnaren voortaan afgesloten
Vlemincktoren en het gebrek aan debatcultuur.
De mijlpaal die Wynants achterliet alvorens hij in zijn mobilhome stapte en
Wijnegem letterlijk verliet, is natuurlijk de Jan Vlemincktoren. De voormalige
badmeester heeft er wel bijna zijn volledige termijn van negen jaar voor nodig
gehad om het monument gerestaureerd te krijgen. “Dat is zeker de grote
verdienste van Ivo”, aldus Leen Wouters, die toen al wel deel uitmaakte van
het schepencollege.
“Waar ik zelf ook blij mee ben, is de opfrisbeurt van ’t Gasthuis. We hebben
de tijd dat ons gemeenschapscentrum door corona noodgedwongen gesloten
bleef voor het publiek, nuttig gebruikt. Niet alleen de foyer werd in een nieuw
kleedje gestoken, ook het terras werd volledig heraangelegd en de muren en
de vloer van enkele andere ruimtes werden aangepakt”, toont Wouters me
trots het eindresultaat.
“Maar ook op het vlak van mobiliteit hebben we een versnelling hoger
geschakeld door in onze woonwijken en zeker rond de scholen straten
autoluwer te maken. Dankzij de samenwerking met onze lokale politie volgen
we ook op in hoever al die maatregelen ook worden nageleefd. Om ons park
te behouden, is de uitvoering van het landschapsbeheersplan nodig. Daarvan
werden al enkele hoofdstukken uitgevoerd. In 2022 gaan we over tot het

verdere kappen en heraanplanten van delen van ons Wijnegemhof.”
Ook Wouters had gehoopt dat de Chiro en de scouts nu al in hun nieuwe lokalen
op de site De Leeuw hadden gezeten. “Er ligt een mooi voorstel klaar waarbij elke
jeugdbeweging zijn eigenheid kan houden en toch delen gemeenschappelijk
kan gebruiken. Jammer genoeg zijn de prijzen ondertussen serieus gestegen
en hebben we maar één offerte gekregen die jammer genoeg een heel stuk
boven het voorziene budget lag. We hernemen de procedure en hopen mits
enkele aanpassingen toch binnen redelijke tijd met het project van start te
kunnen gaan. We trekken er 2,5 miljoen euro voor uit. 700.000 euro meer dan
oorspronkelijk voorzien. De eerstesteenlegging is nog voor dit jaar.”
En Wijnegem mag dan slechts
10.000 inwoners tellen,
een fusie met een andere
gemeente of de stad is
volgens de pas aangetreden
burgemeester niet aan de
orde. “Als Wijnegem zijn
we geen vragende partij”,
herhaalt Leen Wouters haar
eerder standpunt. “Maar we
ervaren wel dat het voor
een kleine gemeente niet
altijd eenvoudig is om bv
voor subsidies in aanmerking
te komen of om voor alles
expertise in huis te hebben.
Een zekere schaalgrootte
kan dan voordelen hebben, maar dat kan ook door te blijven inzetten op
partnerschap via intergemeentelijke samenwerkingen en groepsaankopen via
aankoopcentrales. Ondertussen zullen we als bestuur ons huiswerk doen zodat
we klaar zullen zijn tegen moment dat ene fusie wordt opgelegd.”

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
Gevraagd: oude polsuurwerken of zakhorloges, mogen ook
defect zijn. Geef goede prijs,
Tel Peter 0496.433.007 Z569
Te koop: klein gerief voor kleine
metaal draaibank ook diverse
vijlen, tappen, draadijzers, bouten, moeren, sleutels, enkel op
afspraak tel 0476.62.66.83 Z575

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

0495 22 38 63

Sportprogramma laat 55-plussers kennismaken met onder
meer vernieuwde fit-o-meter
Ook dit voorjaar biedt de gemeente
Schilde aan 55-plussers onder de
naam ‘Heerlijk Vinning’ een aantal
toegankelijke activiteiten aan om in
beweging te blijven. Één daarvan heeft
de fit-o-meter in Schildehof in de
hoofdrol. Die kreeg eind 2021 nieuwe
toestellen, en ook de informatiepanelen
en de bewegwijzeringen kregen een
opfrisbeurt of werden vervangen. Het
1.100 meter lange parcours telt 18
oefeningen. Elke vrijdag tot en met 10
juni kan je in groep de fit-o-meter lopen
onder begeleiding, met start om 15 uur
aan de hoofdingang van het park.

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

Carolien Snoeys,
8C8 VASTGOED BVBA

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

Tel. 0495 52 95 27

Ook het Catersbos kreeg een nieuwe
fit-o-meter. Daarnaast staan er voor
‘Heerlijk Vinnig’ nog andere sporten op
het programma, zoals gratis curve bowl
of, tegen betaling, lessen badminton.
Meer info op www.schilde.be.

DEURNE

Uitkijken op het
Rivierenhof verveeld
nooit, Lift, 2 slpks,
ing kk en badk,
nieuwe ramen/kk, dak
geisoleerd, electriciteit
conform, instapklaar,
investering.
EPC 148

VP 185.000 euro

SCHOTEN

Met zulke ramen heb
je aan daglicht geen
gebrek, centrum,
2 ruime slpks, opp
118m², 2de verd met
lift, klein gebouw,
instapklaar, lage
onkosten, terras.
-> EPC label B

VP 295.000 euro

SCHOTEN

HEB JE DIT AL GEZIEN ?
Prachtig gerenoveerde
burgerswoning, nabij
winkels en park, 4
grote slpks,
luxe ingerichte kk,
recente badkamer,
mooie zuidtuin, zeer
degelijk gerenoveerd
droge kelder, overdekt
terras, instappen en
uitpakken. EPC 372

VP 385.000 euro

SCHOTEN

TOPLOCATIE 2 slpks
ing grote kk, ruime
wasplaats/berging,
groot zuidterras aan
living, ing badk,
toilet apart,
terrasje achteraan,
garagebox achteraan
27.000 €, instapklaar.
EPC-label B

SCHOTEN

WONING OF APP ?
Beslis zelf,Centrum,
energiezuining,
dakterras,grote ruimtes,
vloerverwarming,
Instapklaar,
nieuwbouw,
stadswoning. E Peil 20
Uniek en kwalitatief
VP 299.000 euro +
BTW21%.

VP 299.000 euro

SCHOTEN

NIEUWBOUWAPP
in centrum, Ruim
app.112m², 2 de V,
Lift, Afwerking volledig
eigen keuze, veel
lichtinval, mooi terras
snelle oplevering
mogelijk (3 mnd)
339.000 euro
kosten/btw (verlaagd
btw 6% mogelijk.)

VP 339.000 euro

SCHOTEN

VP 220.000 euro

DEURNE

Wij ontzorgen U volledig,
van waardebepaling
tot afhandeling,
regularisaties en conflicten.

Wonen met zicht op
het Bosuilstadion?
Modern app, 2de
verd, lift, 2 slpks, ing
kk, bad en douche,
mooie terras, toilet
apart, degelijke
huurder < 10 jaar
electr conform.
EPC 125.

VP 229.000 euro

SCHOTEN

Denk jij ook aan verkopen?
Contacteer ons
VRIJBLIJVEND, ons hele team
staat voor U klaar.

Winkel/kantoor
of toch liever een
praktijkruimte? Hier
kan het allemaal en
dit pal in het centrum.
Modern en veel
etalage/licht
VP 220.000 euro of
1.200 euro huur.

Met een badkamer als
deze is iedere dag Spa
dag, 4 slpks, bureel
2 badk hamam en
sauna,
luxe materialen
onderhoudsvriendelijke
tuin, wijk De List
EPC 291

VP 725.000 euro

SCHOTEN

GRATIS EPC EN
ELEKTRISCHE KEURING

Schitterend gelegen
bouwgrond in
Koningshof, tot. opp
van 3.570m² en een
breedte van 30 meter
aan de straatzijde. Het
perceel is een perfecte
rechthoek en is dus
119m diep. Zuidoost
geörienteerd, geen
bouwverplichting.

bij tekoopstelling tot 31/5/22.

VP 312.000 euro

VP 675.000 euro

Scan de QR-code en
verken onze website

MARKT 21 . SCHOTEN . TEL. 03-658.95.58 . www.verlimmo.be . info@verlimmo.be

ACTIES LAMELLENDAKEN
tot en met 31/03

ACTIES KNIKARMSCHERMEN EN GLASOASES
tot en met 27/03
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VAN GORP PROJECTS, STERK ... IN VERZORGD WERK
25 JAAR ERVARING, DE VAKMAN IN UW STREEK
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Open Ma, Di, Do & Vr. 10u-17u I Za. 10u/16u I Wo & Zo.: Gesloten

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
STIJL & COMFORT

Ruime gratis parking bij de winkel.

1000 M2 SCHOENEN • LEDERWAREN • REISARTIKELEN

17 minuten
5 minuten

van Brecht

15 minuten

15 minuten

van Sint Job

van Wijnegem
BEZOEK OOK ONZE WEBSHOP:

WWW.FRAMANDI.BE
10 minuten van
‘s-Gravenwezel

15 minuten

15 minuten

van Schilde

van Zoersel

ADV FRAMANDI_Plaatsbepaling_190x50_BvS.indd 1

WWW.FRAMANDI.BE

van Schoten

4/03/2022 11:19

Turnhoutsebaan Oost: van vage handelszone
naar aantrekkelijke toegangspoort van
Schilde met ook nieuwe woonvormen en
mogelijk sporthal

Zowel de woonzone langs de Turnhoutsebaan als het woonparkgebied aan de
overzijde van de geherstructureerde retailzone blijven enkel bestemd voor
wonen. In het woonparkgebied wordt een moderne flexibele invulling van dit
wonen ook mogelijk. “We maken hier bewust plaats voor nieuwe woonvormen
zoals groepswonen, zorg- of kangoeroewonen en cohousingprojecten”, stelt
de schepen.

Met de goedkeuring van het ruimtelijk uitvoeringsplan (rup) ‘TurnhoutsebaanOost creëert de gemeente Schilde eindelijk ruimte en zekerheid voor lokale
ondernemers. Het plan schept orde in de vage zone Schilmart door onder
meer een gemeenschappelijke parking voor retailers te voorzien. “Maar we
maken ook plaats voor nieuwe woonvormen”, aldus schepen van Ruimtelijke
Ordening Marian Van Alphen. Die heeft zelfs een plekje voorzien voor de
langverwachte gemeentelijke sporthal.

Na de definitieve vaststelling door de gemeenteraad wordt het rup
‘Turnhoutsebaan Oost’ nu bezorgd aan de deputatie van de provincie
Antwerpen en aan de Vlaamse regering. Deze instanties krijgen een termijn
van 45 dagen om het gemeenteraadsbesluit te schorsen of te vernietigen.
Indien dit niet gebeurt, wordt het besluit tot definitieve vaststelling van het
RUP ‘Turnhoutsebaan Oost’ gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op
de gemeentelijke website. Veertien dagen na deze publicatie gaat het rup
effectief van kracht.

In een eerste nu duidelijk afgebakende zone zijn verschillende grote retailers
actief zoals Hubo, Fun en Vanden
Borre. Deze grote handelszaken
worden bij de uitvoering van de
plannen, gebundeld rondom een
gemeenschappelijke parking met
centrale in- en uitrit. Dit creëert
een aangename en kwalitatieve
shoppingzone. De bestaande
recreatiezone blijft behouden,
al is nog niet bekend hoe die
uiteindelijk ingevuld zal worden.
Mogelijk kan hier de gemeentelijke
sporthal van Schilde verrijzen. “We
zijn dat alleszins volop aan het
onderzoeken”, bevestigt schepen
Marian Van Alphen.

Te koop gevraagd: spullen
van
zolder,
schilderijen,
strips,
Lp,
curiosa,
enz..
tel
03.663.65.70
Z100
Dame
geeft
computer-,
smartphone-, tv- en tabletles
aan
huis,
mail,
foto’s,
itsme, covidsafe, spth, apps
installeren, updates, iphone tel
0479.87.24.10 (particulier) Z560
Te koop gevraagd: schilderijen,
strips, oude postkaarten, LP,
spullen v zolder , curiosa
enz… tel 03.663.65.70
Z100
Ik zoek oude beelden in ivoor,
ook oude zakuurwerken, oude
Liebigprenten, schouwgarnituur,
tel
03.313.84.58
Te
huur:
Nieuwpoortbad,
studio alle comf., gr zonnig
terras,
garage,
50
euro/
dag, all-in, tel 0498.800.348

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

Storm dwarsboomt ei zo na
benefietconcert Annuntia-Instituut
Het Annuntia-Instituut in Wijnegem kan na een geslaagd benefietconcert
straks ruim 3000 euro overmaken aan de vorige zomer onderlopen lagere
school Saint Eloi Saint Remi in Angleur bij Luik.
Het was wel ironisch. Bijna zorgde een andere weerfenomeen - storm Eunice
– voor ene afgelasting van het benefietconcert in de kerk van Wijnegem.
“Gelukkig zijn alle vijftig artiesten van Muzikaal Ensemble Alegria, onder leiding
van Annuntia-collega Mannu Wuyts, er geraakt en was ook het publiek al bij al
in groten getale aanwezig. Zo’n tweehonderd mensen woonden het concert
bij”, maakt medeorganisator en leerkracht Erik Symons de balans op.
Het werd een prachtige uitvoering van ‘Messiah’, het meesterwerk van
componist van G.F.Händel.
Nadien was er nog een gezellige afterdrink in de foyer. Daarbij hoefde voor
het eerst niet meer op het corona-sluitingsuur gelet te worden. “Met een

mooie opbrengst van meer dan 3000 euro mogen we dit als zeer geslaagd
bestempelen. Het geld zal integraal doorgestort worden naar de basisschool
Saint Eloi-Saint Remi uit Angleur”, verzekert Symons.
De school, gelegen tussen Maas en Ourthe, liep grote schade op tijdens de
overstromingen van juli 2021.

VAARTSTRAAT 25/4
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I N T E R I E U R - D E C O R AT I E

2330 MERKSPLAS

T 014 63 43 30

VRAAG EEN
VRIJBLIJVENdE
OFFERTE aan

INFO@LEODRIES.BE

SOPHISTICATION CA1641 · SENTIMENTAL SPIRIT CA1643 · SWEET SEDUCTION CA1640
MONT ROYAL RELOADED CR6028 · EXOTIC EXPLORER CA1657

SINCERITY CA1654 · SENSUAL VELVET CA1639 · SENTIMENTAL SPIRIT CA1643 · HEART OF GOLD CA1618

LEO DRIES

zetelopmakerij
gordijnen
projecten
PVC vloeren

WWW.LEODRIES.BE

YOSHI CH2967 · SATORI CH2956 · YIN CH2972 · AMAZING GARDEN CH2994

Meer dan duizend Brechtenaren
klinken -uitgesteld- op
het nieuwe jaar
De parking van OC’t Centrum stroomde vol met inwoners uit Brecht, Sint-Job
en Sint-Lenaarts,. Met meer dan duizend kwamen ze samen op het nieuwe jaar
klinken. “Schitterend”, noemt burgemeester Sven Deckers (N-VA) deze tweede,
weliswaar uitgestelde, nieuwjaarsdrink. “Het prachtige weer heeft heel wat
inwoners naar buiten gelokt. Iedereen is ook erg goedgezind. Je merkt dat
mensen ervan genieten om nog eens samen te komen. Brecht Borrelt kwam er
op het juiste moment. Volgend jaar is het de beurt aan Sint-Job”, benadrukt
de burgemeester. “Tegelijkertijd was het een goed moment om ook het mooie
initiatief van Groot Brecht met een Hart op een waardige manier af te sluiten. De
organisatie heeft er ondanks corona,
toch een succes van gemaakt.” Sven
Deckers maakte van deze samenkomst
met inwoners uit de hele gemeente
gebruik om de opbrengst van het Bal
van de burgemeester, in oktober 2019,
bekend te maken. De opbrengst van
3.810 euro gaat naar Groot Brecht met
een Hart. Ook middenstandsorganisatie
Unizo hield eraan om Maria Struyven
en Gust Joosen, de twee trekkers
van Groot Brecht met een Hart, in de
bloemetjes te zetten.
“Eindelijk, na twee jaar corona, kunnen
we afscheid nemen van dit project”,
zegt voorzitter Joosen. “In 2018 startte

we dit al op naar aanleiding van de nationale Neos-campagne Neos met een hart.
Wij wilden er de hele gemeente bij betrekken en startten de tijdelijks vereniging
Groot Brecht met een Hart op, onder de slogan ‘de kracht van verenigen’”,
schetst Maria Struyven. Volgens de voorzitter kende het initiatief een mooie start
met veertien verenigingen en een geslaagde, hoewel druilerige, dorpsdag eind
september. “Normaal zouden we er op 29 mei 2020 een spetterende slotshow van
maken, maar corona stak daar een stokje voor”, legt Joosen uit. “Vandaag zijn we
wel blij en fier om het eindbedrag bekend te maken. De acties hebben maar liefst
23.385 euro verzameld.” Dat bedrag wordt verdeeld over twaalf verenigingen die
zich inzetten voor de medemens: scoutsgroep Akabe Rafiki, welzijnsschakels De
Schakel en De Kar, maatwerkbedrijf De Enter, samentuin Jobtuin, DIO-woningen
De Korf, Team Ergo Kiné Animatie van wzc Sint-Maria, vzw Wijland die zich inzet
voor psychologisch kwetsbare jongeren, Praatgroep ‘Gewoon Bijzonder’, de
autiwerking van Buso Kristus Koning, afdeling ‘Kompas’ en voorzieningen De
Schelp en dagcentrum ’t Punt voor mensen met een beperking.

FEESTDRUKWERK

COMMUNIE- OF LENTEFEEST?
WIJ VERZORGEN AL UW DRUKWERK

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

VRAAG ER NAAR!

10 MEI 2022
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Vakantie
zomer/overwinteren
Murcia
(Los
Alcazares)
500m van zee vanaf 200
euro/wk of 500 euro/mnd
(el+wa+tv+int+zwembad+bed/
badlinnen all-in) verhuur kortlang tel 0479.45.49.42 of
roxane.peeters@telenet.be Z70
Fonoplaten: ik koop collecties,
lp’s, Rock, Pop, Jazz enz.., beste
prijs tel 0475.37.64.96
Z112
Verzamelaar
koopt
oude
munten en bankbiljetten, tel
0475.34.21.18 (particulier) Z153

E
LEVER J
N
OTO AA
EIGEN F
MAKEN
EN WIJ
TWERP
HET ON

SCHOORSTEEN
VEGEN
Met reinigingsattest
0468 21 28 68

TE HUUR APPARTEMENT

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

0493 42 80 79

10 mei 2022
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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

Blessures verhinderen unieke
damesderby in Schotens
Onlangs zorgde een speling van het toeval voor een ongewone wedstrijd in het
gemeentepark van Schoen: de twee dameselftallen van SK Schoten moesten
het tegen elkaar opnemen in een officiële competitiewedstrijd. Het bijzondere
toptreffen kon helaas niet doorgaan omdat het B-team met te veel gekwetste
speelsters kampte.
“Ondertussen hebben wij zelfs forfait moeten geven voor het B-elftal om de
kwetsuren bleven oplopen en de bond geen wedstrijden naar een latere datum
liet verplaatsen”, vertelt voorzitter Luc Rodeyns.
Op de foto zie je het A-team team, volledig vernieuwde en zoals je kan zien ook
een jonge ploeg. “We willen op latere termijn hogerop met deze ploeg”, toont
Rodeyns zich ambitieus.
“We gaan op zaterdag 16 april deelnemen aan Futbalista. Meisjes van 5 tot 12 jaar

REPARATIE KLOKKEN
kan ook bij u thuis

0497 62 15 62
GEVRAAGD
WIJNEN - CHAMPAGNE
en PORTOS
Aankoop volledige wijnkelders
en kelderresten

Tel. 03 295 60 60 (tijdens kantooruren)

kunnen dan van 14u komen proberen onder leiding van de ervaren trainsters van
SK Schoten en met ondersteuning van Voetbal Vlaanderen. SK Schoten hoopt zo
naar volgend seizoen ook een meisjesploeg te kunnen oprichten.”

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

Globefest verhuist naar
immense weide naast E10-plas
Globefest, het retrodancefestival voor een ietwat rijper publiek in Schoten,
belooft deze zomer na twee verplichte sabbatjaren, een groot feest te worden.
En dat mag je letterlijk nemen. “Dankzij de gemeente kunnen we verhuizen
naar de grote weide tussen Jachtwachtersdreef en E10-plas. Daar is plaats
om vijfduizend mensen zonder veel hinder voor andere Schotenaren te
entertainen op twee podia”, aldus een gelukkige organisator Jarko Peeters.
Jarko Peeters (38), een ondernemende havenarbeider, vond in 2015 dat ook
Schoten recht had op een groot muziekfestival. Zijn Globefest was meteen
een schot in de roos. Op De Zeurt kwam ieder jaar bij het begin van de grote
vakantie wat meer volk dansen op de mixen van dj’s van nu en vooral vroeger.
De organisator was al een tijd op zoek naar een betere en grotere locatie.
Het was schepen van Cultuur Charlotte Klima die hem de weide langs de
Brechtsebaan, tussen Jachtwachtersdreef en E10-plas, aanbood. “Een
droomlocatie”, overschouwt Peeters dankbaar zijn immense nieuwe
festivalterrein. “Deze grasweide is acht hectare groot. Die hebben we lang niet
allemaal nodig. Maar de ruimte laat ons toe om het festivalterrein optimaal
in te richten met het oog op een vlotte toegankelijkheid en het inperken de
hinder voor omwonenden.”
“Podia, inderdaad in het meervoud”, onthult Jarko een andere nieuwigheid.
“We zijn trots voor het eerst met twee ‘stages’ te kunnen werken. Voor het
kleinere nevenpodium zal de ploeg van Mattias Van de Poel een programma
samenstellen gestoeld op zijn populaire partyconcept Cafeina. Voor een setlist
is het nog wat vroeg, maar ik kan nu al aankondigen dat Dimitri Wouters en
DJ FRANK van de partij zullen zijn. Cafeina zal onder meer dj’s Notoir en Younes
meebrengen naar Schoten.”

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
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

UW KAPPER
AAN HUIS
DAMES-KINDEREN-HEREN

STEVE
OP AFSPRAAK
0479 350 241

Academie in vogelvlucht
De dag van de academies ging ook in de afdelingen van de Academie Wijnegem, Schilde
en Zoersel niet onopgemerkt voorbij. Een geslaagd voorsmaakje van het jubileumfeest
naar aanleiding van het vijftigjarig bestaan dat volgt op 21 en 22 mei.
In Schilde waren er in de voormiddag enkele optredens van de muziekpraktijkklassen.
Vrijdagavond was al muzikaal opgestart met een optreden van het strijkorkest. Het
mooiste onderdeel was te beleven in ’t Gasthuis in Wijnegem. De leerlingen van de
beeldklas overtroffen daar zichzelf met een expositie. De werken gemaakt rond de
thema’s superhelden door de jongeren en vogels door de volwassenen hadden heel
wat bekijks.
“Ons winterfestival hebben we nog moeten uitstellen naar 26 maart, dus dat zal
voor één keer een lentefestival worden”, aldus directeur Jan Valkenborgh. “Nog
belangrijker dit jaar wordt ons 50-jarig bestaan op 21 en 22 mei.”

Duo Eolienne verrast aangenaam
met ongewone combinatie
saxofoon en harp

en warme tonen van een saxofoon en zachte, parelende resonanties van een
harp.

Voorlopig nog niet in het vertrouwde Kasteel van Schoten, maar
Cultuurcentrum Schoten gaat gelukkig wel door met de organisatie van haar
succesnummer: de klassieke aperitiefconcerten op zondagvoormiddag. Zo
waren onlangs harpiste Emma Wauters en saxofonist Kurt Bertels te gast in
De Kaekelaar

Ze speelden muziek van onder meer Astor PIazozolla, Erik Satie en de jonge
Belgische componist Maarten De Splenter. Wat de samenwerking met die
laatste betreft, eveneens aanwezig in de zaal, ging het om een creatie.
Zijn stuk ‘Innocence’ was nooit eerder live uitgevoerd. Zowel componist,
uitvoerders als publiek kijken tevreden terug op deze primeur.

Emma Wauters en Kurt Bertels lieten het publiek kennismaken met een fris en
origineel programma in een unieke setting, waarbij een houtblaasinstrument
en een tokkelinstrument samen prachtige harmonieuze notencombinaties
voortbrachten.

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

Twee instrumenten met een totaal verschillende geschiedenis en klankkleur
klonken toch mooi samen en dat is niet evident. Kleppen en snaren: ronde

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

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.

Te koop: veel stofcoupons, effen/
bedrukt/geruit/retro/voering.
Zoersel afspr 0478.250.684 R4
Kan u ons klein lief hondje
gedurende 7 dagen verlof
bijhouden tegen vergoeding
(ruift en ruikt niet en is
zindelijk).
Contacteer
ons
tel nr. 03-383 21 07
R5

Wij zoeken een bekwame
poetsvrouw - ‘s- Gravenwezel 5 uur per wk. - dag overeen te
komen ( bij voorkeur donderdag
of vrijdag ) Moet ruime ervaring
hebben. GSM 0479 65 61 76 R6
Te koop: handtassen Delvaux
jaren ’80 bruine 220 euro,
zwarte
320
euro,
goede
staat, gsm 0479.10.16.34
R7

Nanny gezocht: verantwoordelijk
en betrouwbaar voor kindjes
5j +3j. ophalen van school, in
bad zetten, eten geven, lichte
huishoudelijke taken. eigen
auto, Schoten,
bij interesse
bel 0479 93 49 94
R8

Brecht – Kevin en Johan verbreken
na 60 uren dartsrecord in België
Zestig uren lang gooiden Brechtenaar Kevin Orban en Johan Van Hecke elk 38.000
pijltjes naar een dartsbord. Hiermee hebben ze het record dartsspelen in België
verbroken. Ze deden dat voor het goede doel, Pink Flight, dat Kevin vorig jaar opstartte
toen zijn vrouw borstkanker kreeg. De opbrengst gaat onder meer naar chemomutsen
die ze schenken aan ziekenhuizen.
Vrijdagochtend om 8u begonnen ze eraan en op zondagavond om 18.50u was het
record een feit. Grote ontlading en ontroering bij de twee sterkhouders van Pink Flight,
maar ook bij Sandra, de vrouw van Kevin, voor wie hij Pink Flight allemaal is gestart.
Bij de laatste pijltjes naar het record rolden de tranen over de wangen bij Kevin Orban.
Wanneer de laatste vijf minuten ingingen, klonk er luid gejoel vanuit de zaal. Kevinen
Johan werden naar het record geschreeuwd. Dat was ook welkom, want terwijl in
de grote zaal van OC ‘t Centrum de halve
finales en finales van het dartstoernooi
werden afgewerkt, sleepten Keven en
Johan zich naar de laatste minuten
voor het record. Vooral voor Johan
was het doorbijten.“Ik heb de laatste
uren afgezien, maar het goede doel
en een tattoobelofte hielden me op de
been”, bekent hij. Als hij het record zou
verbreken, laat hij een tattoo van Pink
Flight zetten op de rechterarm. “Het is
de eerste tattoo ooit.”
Veel lof ook van andere spelers voor de
recordprestatie. Barry De Bruyn moest
er na zestien uren de brui aan geven.
“Mijn knie wilde niet meer mee”, bekent

hij. “Ik speel vaak competitie, maar zestien uren was heel zwaar. Mijn hoed af voor Kevin
en Johan!”. Hetzelfde geluid bij profspeler Brian Raman uit Loenhout die het toernooi in
de zaal heeft gewonnen, maar ook het duo een hart onder de riem kwam steken. “Het
is sowieso al moeilijk om zestig uren wakker te blijven, laat staan blijven pijltjes gooien
en heen en weer lopen. Dit is een straffe toer die Kevin en Johan uithalen. Ik heb heel
veel respect voor deze mannen. Ook voor de andere spelers die vroeger gestopt zijn.”
Naast Raman kwamen ook Kim Huybrechts afgelopen weekend langs om de mannen
moed in te spreken en Nick Kraft uit het vorige seizoen van Big Brother.
Naast het record verbreken is de missie van Pink Flight het goede doel te steunen.
“Naast chemomutsen voor vrouwen met borstkanker, willen we de opbrengst
optimaal besteden aan speelgoedpakketten voor kinderen met kanker. Alle opbrengst
van deze tweede editie gaat sowieso integraal naar kankerpatiënten”, belooft Kevin.
Verwachting is dat de opbrengst een pak hoger ligt dan op de eerste editie. “Toen
hadden we alleen opbrengst van de tombola. Dit jaar verdienen we ook op de drank.
En er is ongelooflijk veel gedronken. Dit evenement was dan ook veel groter dan vorig
jaar.”
www.pink-flight.com

Herentalsebaan 451
2160 Wommelgem
03 320 80 80
www.adrconstruct.be

Brecht – Voorzitter Louis Mertens
van WTC Mastentop geeft na
46 jaar fakkel door
Wielertoeristenclub Mastentop heeft een nieuwe voorzitter. Na 46 jaar laat Louis
Mertens (70) het roer over aan Dave Beckers (44). “Het is nu aan de jeugd”, meent
Mertens die wel nog lid van het bestuur blijft.
Vanaf de tweede zondag van maart kan je de 75 mannen én vrouwen van WTC
Mastentop op de fiets treffen. De club start nu aan het 46ste seizoen met een nieuwe
voorzitter. “Ik heb er het volste vertrouwen in”, benadrukt Mertens. “Ik ken Dave al van
sinds hij kind was. zijn vader is een neef
van mij. Dave is jong en vernieuwend, en
heeft veel goede voornemens.” Eigenlijk
had Louis Mertens vijf jaar geleden
al de intentie om het voorzitterschap
over te dragen aan Dave, “maar hij was
toen nog te druk met zijn jong gezin. Nu
is het moment beter om die taak over
te nemen. Ik ken zijn motivatie en dat
schept vertrouwen.”
Dave rijdt zelf al veertien jaar mee met
de Mastentoppers en is sinds tien jaar
lid van het bestuur. Hij kent het reilen
en zeilen. “We hebben een gezonde club,
met een mooie mix van leden, jong en
oud. Ons jongste lid is veertien jaar, ons
oudste 82. De jongste vijf jaar rijden er

ook steeds meer vrouwen mee. Daar wil ik in de toekomst ook meer op inzetten, net
als op verjonging. De jaarlijkse fietsvakantie naar Italië blijft behouden”, schetst de
nieuwe voorzitter zijn ambities. De wielerclub fietst in drie ploegen. De A-ploeg rijdt
elke zondag tussen de 90 en 175 kilometer, de B-ploeg zo’n dertig kilometer en de
C-ploeg houdt het op 28 kilometer.
“Alle leden van alle wielerclubs uit de gemeente meten zich dan met elkaar. Altijd een
heel fijn gebeuren en zo creëer je ook een band tussen alle clubs. Het gaat er altijd
heel vriendschappelijk aan toe.”
Dat is ook de lijm van de club die al 46 jaar samenhoudt: “We willen het gezellig
samenzijn en het sportieve laten samenvallen in een familiale sfeer”, omschrijft
Mertens. Na de rit op zondag verzamelen de leden in hun clublokaal De Stapelhoef in
de Veldstraat. Daar zal je ook Louis Mertens nog steeds treffen. “Mee fietsen doe ik
niet meer, maar ik blijf wel op het appèl”, belooft hij. Hij blijft nog wel in het bestuur,
net als in het bestuur van Unizo en ouderman bij de Sint-Jorisgilde.
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

Klok
stuk?

Alle merken GRATIS
afgehaald en teruggebracht

03 652 17 77

RESTAURANT
TAVERNE

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

ELKE ZONDAG

BRUNCH

TRAKTEERT OP GRATIS CAVA
IN HET VIJVERHOF!
✂

BON

✂

GOED VOOR EEN
GRATIS GLAS CAVA!*
GELDIG TEM 31 MAART 2022

✂

✂

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

Gasthof Vijverhof is op zoek naar studenten en/of flexi-jobbers voor afwas, keuken en zaal.
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OPEN WOE VANAF 12 U TOT 14U30 EN VANAF 17U, DOND EN VRIJ VANAF 17U,
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13 SCHOTEN
03U658 47 20
ZAT VANAF 12U TOT 14U30 EN VANAF
17 U, ZONDAG
VANAF/ 12
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De essentie van het leven in een
luister-lees-kijkverhaal

Vijverhof_ advertentie/190x260_DEF.indd 1

In De Kaekelaar in Schoten visualiseerde Annelies Van Hullebusch onlangs de
‘mijlstenen’ uit haar leven. Met eenvoudige
elementen wist ze de essentie mooi te vatten
tijdens de voorstelling Boek-Steen-Papier.
Al meer dan tien jaar bricoleert Van
Hullebusch aan haar eigen, ambachtelijke
universum. Met maquettes en schaduwspel,
teksten en tekeningen, projecties en poëzie
brengt ze haar eigen leven in kaart of dat van
een stad waar ze bivakkeert. Haar nieuwe
voorstelling Boek-steen-papier is opgevat
als collectieve leeservaring in het theater,
verrijkt met muziek van Jon Birdsong en
installaties die Van Hullebusch ondertussen
op het podium creëert.

18/02/2022 11:11

ONDERHOUD, SNOEIEN,
ook kleine tuinen
Tel. 03 321 86 38
0479 282 605
11/02/2020 11:18

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
Goedkoop
verwijderen
en
afvoeren van coniferen en
hagen,
gratis
offerte
tel
0487.715.534 (particulier) R12

Garagepoorten
domeinpoorten
zonwering rolluiken
automatisaties
alle herstellingen
en onderhoud

03/658 14 80

info@poortencentrale.be

Smakelijk gelachen met
Willemsfonds
Willemsfonds Schoten-Voorkempen organiseert geregeld leuke
boeiende activiteiten. Onlangs was er ‘Smakelijk gelachen’, een
luchtige voordracht gebracht door Ilse Landuyt. Deze vrouw uit
Brasschaat studeerde Romaanse filologie en politieke, sociale
geschiedenis van de Westerse wereld. Op een luchtige manier dook Ilse
op vraag van voorzitter Luc Verhulst de geschiedenis in overhet eten
van vroeger en nu.
Waarom middeleeuwse glazen reliëftekeningen hadden. Lustten de
Romeinen tomaten of niet en wat ze dan wel aten. Van de gebraden
everzwijnen bij de Kelten tot de hedendaagse moleculaire keuken.
Chocolade eten mag wel van de Paus tijdens het vasten, en nog veel
meer. “Vaak geestig en vooral leerrijk”, getuigt Luc over de vertelling
in het Rozen kransheem in Schoten.
Op zondag 10 april organiseert het Willemsfonds een boekbespreking
door Monique Leten die start om 15u. in het Rozenkransheem.
www.willemsfonds.be/schoten-voorkempen/activiteiten

MAGINEL

Algemene elektriciteitswerken

0476 58 41 14

WIJ KOMEN OOK VOOR KLEINE WERKEN!

Frietjes van Pools madammeke
Henia al dertig jaar
fenomeen in ’s-Gravenwezel

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

RUIME TOONZAAL 300M²

Lang voor de eerste frietchinees in ons land neerstreek, begon Henryka
Ryczko, afkomstig uit een Pools boerendorpje in de buurt van Lublin bij de
grens met Oekraïne, frituur Tom. Henia, beter gekend als dat vriendelijke ‘Pools
madammeke’, staat precies dertig jaar aan haar frietketels in ‘s-Gravenwezel.
“Ik ben mijn klanten zo dankbaar. Niet alleen voor de bestellingen en omdat ze
me Nederlands hebben leren spreken, maar ook voor de enorme steun die ik
van hen heb ondervonden in de soms moeilijke momenten die ons gezin heeft
doorgemaakt”, zegt Henia met tranen in de ogen op deze mijlpaal voor Frituur Tom.
We schrijven 1987. Lech Wałęsa moet nog president van Polen worden. Het land
moet zich zelfs nog bevrijden van het verstikkende Warschaupact. De ouders van
Johan Van Ginneken (60), die in Meer bij Hoogstraten frituur De Welkom uitbaten,
zijn solidair met de Polen en sturen geregeld hulpgoederen naar de regio waar
Henia woont.
“Via een bevriende tolk, kwam ik zelf in contact met die hele lieve mensen en hun
zoon. Johan leek me aanvankelijk een echte hippie, met z’n lange haren. Liefde
op het eerste gezicht was het zeker niet”, herinnert Henia (63) zich die eerste
ontmoeting nog.
Na een bezoek aan de kapper, klikte het al wat beter en wat later werd de liefde

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

IK KOOP UW
RENOVATIEPROJECTOPBRENGSTEIGENDOM.
Zelfs in slechte staat!
Danny tel. 0472 87 82 24
bezegeld met een huwelijk en een eerste zoon: Tom (33). Die zou meteen inspiratie
leveren voor de naam van de frituur die het stel overnam in de Kerkstraat van
‘s-Gravenwezel. ‘Moeke’ leerde Poolse Henia Belgische frietjes bakken als de
besten.
“Deze frituur heette eigenlijk Bobby”, vertelt de ondernemende vrouw. “Zoals alle
frituren toen was ze dertig jaar geleden niet meer dan een houten barakje dat
op straat stond. Johan, die altijd een andere job gehad heeft, zorgde eerst voor
een betere versie van ons ‘frietkot’ en richtte vervolgens het winkelpand erachter
in als meer comfortabele frituur. Daar bak ik nu nog altijd, elke dag tot 23 uur
behalve op maandag. We wonen ook nog altijd boven onze eigen frituur.”

TE HUUR

VAKANTIEWONING
PENTHOUSE - KROATIE
0496 506 055

NEW MAZDA CX-5
ONTWORPEN OM
INDRUK TE MAKEN

Frituur Tom, Kerkstraat 25 in ‘s-Gravenwezel
nodig? bel 0473.51.44.49

Te
huur:
overdekte
autostaanplaatsen
(carports),
60/plaats, Churchilllaan 258,
Schoten,
0475.277.132
R1
Denk je dat een narcist je
leven beïnvloedt? Hulp of raad

R2

Te huur: Nieuwpoort, mooi
appartement; ook weekends,
50 M van de dijk; 4 personen,
garage met 2 fietsen http://www.
duinenveld.be 0486 35 30 74 R3

MAAK NU VRIJBLIJVEND EEN ASPRAAK BIJ

Te koop: veel stofcoupons, effen/
bedrukt/geruit/retro/voering.
Zoersel afspr 0478.250.684 R4

Eikenlei 102 - 2960 SINT-JOB-IN-’t-GOOR
Tel. 03 611 01 99 - www.mazda-antwerpautomotive.be

ANTWERP AUTOMOTIVE
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“Laat Wijnegemnaren zich nu al
uitspreken over fusie”
Dirk Verhaert (Vlaams Belang) legt de gemeenteraad op 21 februari
het voorstel voor om nu al een volksraadpleging te organiseren over
een mogelijke fusie van Wijnegem met Antwerpen. Hij rekent vooral
op Dorpspartij Durf! om een meerderheid te vinden voor dit voorstel.
Burgemeester Leen Wouters (N-VA) vindt het nog te vroeg voor een ja/
nee-vraag.
Dirk Verhaert, sinds twee jaar ook professioneel actief voor Vlaams Belang als
provinciaal secretaris, moet er niet lang over nadenken of hij het een goed
idee vindt dat Wijnegem het voorbeeld van Borsbeek zou volgen en opgaat in
Antwerpen.
“Wijnegem ademt gelukkig nog een echte dorpsmentaliteit”, stelt Verhaert vast.
“De lijn tussen gemeentebestuur en inwoners is hier gelukkig ook nog kort. Ons
lokaal bestuur kan de uitdagingen nog aan en we willen vooral geen nefaste
grootstedelijke gewoonten importeren zoals betalend parkeren, de uitbreiding
van de lage-emissiezone en een verhoging van de belastingen. Een stijging van
5,5% naar 8%? Nee bedankt”, heeft Verhaert zijn standpunt klaar.

Welkom

van 18 t.e.m. 27 maart 2022
vrijdag, zaterdag en zondag
van 10 tot 18u
andere dagen van 14 tot 18u
G.C. ‘t Gasthuis
Turnhoutsebaan 199, Wijnegem
VU: Hilde Niessen, Zevenbunderlaan 5, 2110 Wijnegem

Hij vindt dat Wijnegem zich in tegenstelling tot Borsbeek niet mag laten verrassen
en vraagt dat de gemeenteraad de kwestie proactief benadert. “Door nu al een
krachtig signaal naar Bart De Wever te sturen, kunnen we een gelijkaardig in de
wandelgangen bedisseld fusiescenario de pas afsnijden. Laat onze inwoners daar
maar over beslissen. Over de precieze vraagstelling, kunnen we eerst nog een
commissie organiseren, maar dit voorjaar moeten de Wijnegemnaren via een
referendum klare wijn kunnen schenken”, vindt Verhaert.
Hij daagt ook meerderheidspartijen N-VA en Dorpspartij Durf! uit om stelling te
nemen. “Als je voor de naam Dorpspartij kiest, lijkt me de keuze voor de hand te
liggen”, zegt Verhaert fijntjes. “We zullen zien. Al hoop ik ook dat er bij N-VA een
aantal raadsleden de moed zullen hebben om tegen hun grote leider op te staan.
Want ik ben er vrij zeker van dat die ook een oogje heeft op Wijnegem.”
Burgemeester Leen Wouters sprak zich in een eerste reactie uit als koele
minnares van een fusie met Antwerpen. “Maar ik sluit in dit stadium niks uit.
Dat zou niet verstandig zijn. We moeten alle pro’s en contra’s eerst met elkaar
vergelijken alvorens we mogelijke partners ongeïnformeerd wegsturen. We
hebben nu al op verschillende domeinen en met verschillende gemeenten
een goede samenwerkingsverbanden lopen. Het is goed dat er binnen het
schepencollege en de gemeenteraad gedebatteerd wordt over een fusie, maar
voor een volksraadpleging vind ik het nu te vroeg”, aldus Wouters.
De burgemeester spreekt ook het gerucht tegen dat Wijnegem, al een tijd
misnoegd omdat het relatief veel moet betalen voor beperkte dienstverlening, uit
de politiezone MINOS zou willen stappen. Nu Borsbeek dat schip verlaat, dreigt de
factuur voor Wijnegem nog hoger op te lopen. “En we zijn nu van de vijf gemeenten
al de grootste nettobetaler”, weet Dirk Verhaert (VB).

Garageverkoop 18-19-20 en 2526-27 maart van 9u-18u, Pasteurlaan 5 Schoten, schilderijen, boeken, schoenen, kleding
enz.. tel 0479.87.10.49
R15
Gevraagd te Schoten: tuinman,
ook flexibel voor bijkomende
klussen, tel 0031 611.194.842
of
0473.84.99.46
R16

Te koop: prima staat Andumedi C3 hhp massage met onderste transporttas, geheel compleet vaste prijs 3.000 euro,
bezichtigen. In voormiddag ,
Van Beethovenlei 63/3 Schoten, tel 0475.77.65.04
R20
Te koop: Artis, hele reeksen
en jaarboeken of 1 enkel boek
voor afspr tel 03.658.67.24 R21
Te koop: eiken kast L120 D48
H91cm, handgemaakt Schoten tel 0495.53.74.51
R22

Wijnegem en de fusie: studeren ja
maar volksraadpleging nee
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Het N-VA-Dorpspartij Durf!-schepencollege is tegen een fusie, maar bestelt
anticiperend op een mogelijke verplichting tot schaalvergroting wel een
studie naar de ‘ideale partners’ voor Wijnegem onder de randgemeenten.
Er komt voorlopig geen volksraadpleging over de kwestie. Dirk Verhaert
(Vlaams Belang) wilde met Borsbeek als ‘zeer slecht voorbeeld’ zijn collegaraadsleden graag overhalen tot de organisatie van een publieke bevraging om
‘sluwe vos’ Bart De Wever (N-VA) de pas af te snijden, mocht die z’n zinnen
binnenkort op Wijnegem zetten.
Ook alle andere partijen spraken zich uitdrukkelijk uit tegen een fusie,
maar alleen CD&V hield het bij een onthouding bij de stemming over de
wenselijkheid tot organisatie van een volksraadpleging. N-VA, Dorpspartij Durf!
en ook oppositiepartij Groen stemden tegen het voorstel van Verhaert. “In ons
bestuursprogramma staat duidelijk dat we tegen een vrijwillige fusie gekant
zijn. Een standpunt dat we jaar na jaar bevestigen in ons meerjarenplan”, liet
burgemeester Leen Wouters (N-VA) over haar voorkeur gene misverstand
bestaan.

Ze zei het wel onverstandig te vinden om mensen onvoorbereid te laten
stemmen. Ze herhaalde haar voornemen om een zogenaamde sterke-zwakteanalyse van lokale besturen in de regio te bestellen. “We willen daarbij niemand
bij voorbaat uitsluiten. De resultaten van die fusie kunnen ons helpen bij het
maken van een keuze wanneer een fusie ons door de Vlaamse overheid na
2024 mogelijk toch zou worden opgelegd”, aldus Wouters.
Ze zei nog te beseffen dat Wijnegem een aantrekkelijke bruid is voor anderen.
Dat die bruid al aan het flikflooien zou zijn met Wommelgem of Ranst
bestempelde ze als toogpraat. “Schilde en Schoten komen wat mij betreft net
zo goed in aanmerking om mee samen te gaan als we daartoe ooit verplicht
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dragen hebben wij deze inzamelaktie opgezet. Wij
hebben alle begrip voor de tegenstanders, het is hun
volste recht om een andere mening te hebben. Voor
de mensen die ons wel willen steunen geven we nog
deze internet link mee :
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1 Lies Peeters – Ertbruggestraat, 95 Wijnegem

EPC ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT
Snelle service

EPC Irene

tel. 0496 556 182

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

DAAN BROECKS

VLOER en
TEGELWERKEN
0479 744 066

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

*GRATIS OFFERTE*

Brecht – Sterkstokers wint proces
van Elixir d’Anvers:
Ambachtelijke stokerij Sterkstokers aan de Vaartdijk in Sint-Lenaarts mag de
naam ‘Antwerps Elixirke’ verder blijven gebruiken. Fx De Beukelaer, de eigenaar van
Elixir d’Anvers, eiste begin 2018 dat Sterkstokers onmiddellijk stopte met het merk
wegens vermeende inbreuk op het merkenrecht. De rechter in hoger beroep geeft
Sterkstokers nu gelijk. Zaakvoerder en oprichter Thomas Cuyvers van Sterkstokers
reageert opgelucht. “Het ontwikkelen van dranken is het dna van Sterkstokers.
Voor onszelf en voor onze klanten zoeken we vernieuwing binnen het kader van zeer
traditionele producten en technieken. Klanten laten bij ons hun eigen gin maken, eigen
niet-alcoholische dranken, elixirs, oplossingen in de verwerking van reststromen, en
zo meer. We laten ons graag uitdagen tot iets nieuws. Zo is ook ons Antwerps Elixirke
ontstaan”, legt de stoker uit.
.” Hij wijst er overigens
op dat in Antwerpen en
omstreken in de vorige
eeuw er tientallen elixirs
bestonden. “De meeste
producenten verdwenen
net onder druk van
industrialisatie, die de
hele sector wijzigde.
De euforie was van
korte duur, want
eind 2018 eisten de
nieuwe eigenaar en
bestuurders van Fx
De Beukelaer, de heer
Nollet en het Nijvelse
CINIVO, dat we met
onmiddellijke ingang
moesten stoppen met
het ‘Antwerps Elixirke’.
Het zou een inbreuk zijn
op het merkenrecht. De
rechter in hoger beroep heeft nu het vonnis in eerste aanleg bevestigd. Sterkstokers
is vrijgesproken en het woordmerk ‘Elixir d’Anvers’ wordt geschrapt uit het BeNeLux
merkenregister.

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
platen,
keukengerief,
werkgereedschap, enz…
tel
0488.70.68.95 (particulier) Z581
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.,

Computerhulp nodig? Gebruik
ervan, hardware problemen,
software, updates, Windows,
Apple,
gepensioneerde
ingenieur
helpt
u
tel
0487.61.17.55 (particulier) Z582

Films in

CC De Kaekelaar
(Sint-Cordulastraat 10,
2900 Schoten)

“NOMADLAND”
Dinsdag 22 maart
(14.00 en 20.00 uur)

Een sublieme roadtrip doorheen arm Amerika met veel sfeer,
prachtige beelden en een indrukwekkende hoofdrol van
Frances McDormand. Bekroond met een Oscar voor Beste
Film, Beste Regie en Beste Actrice (2021).

“THE FATHER”
Dinsdag 26 april

(14.00 en 20.00 uur)

KORT NIEUWS UIT WIJNEGEM
AANLEG WOONWIJK ERTBRUGGE WIJNEGEM START EIND DIT JAAR
Tim Peeters, die project Ertbrugge voor Matexi opvolgt, betreurt dat er opnieuw
beroep zou worden aangetekend. “Een schertsvertoning was de hoorzitting
bij de provincie allerminst en eerder hebben ik en andere planners een week
gekampeerd in Wijnegem om naar alle ideeën en voorstellen van omwonenden te
luisteren. Daar hebben we wel degelijk mee rekening gehouden. Zo blijft de helft
van het gebied groen en komt er een openbaar park.”
Dat park zal na verloop van tijd beheerd worden door de gemeente. “Ik hou
perfect voor mogelijk dat daar bij voorbeeld schapen of andere dieren grazen”,
aldus Peeters. “Voor die en andere voorstellen van Wijnegemnaren blijven wij en
de gemeente heus wél openstaan. We streven een goede relatie na met onze
nieuwe buren. Er kan ook in de fase van aanleg nog heel wat gebeuren om elkaar
tegemoet te komen.”
Matexi en Novus hopen ondanks de wellicht verlengde procedure voor het
bekomen van de omgevingsvergunning eind dit jaar te kunnen starten met de
voorbereidingen voor de aanleg van Ertbrugge. De bouw van de wijk - door de
gemeente beschouwd als de laatste grote dorpsuitbreiding - zal meerdere jaren
in beslag nemen.

Een aangrijpend portret van een dementerende man die zijn
greep op de realiteit aan het verliezen is en alle hulp van zijn
dochter weigert. Met briljante acteerprestaties van
Anthony Hopkins en Olivia Colman.
Tickets: 5 euro. Reservaties: www.ccschoten.be
of tel. 03 680 23 40
Organisatie: Cultuurcentrum Schoten,
Humanistisch Verbond en Seniorenraad.

Goedkope
container
voor
groenafval, coniferen, enz.. tel
0487.715.534 (particulier) R18
Te koop: eiken kast L120 D48
H91cm, handgemaakt Schoten tel 0495.53.74.51
R22
Te koop: elektrische drum medeli
DD505 + Kustom versterker prijs
450 euro tel 0474.235.099 R23
Goedkoop
leegruimen
van uw tuin, planten, hagen enz, gratis offerte tel
0487.715.534 (particulier) R17

Goedkoop
afbreken
van
uw tuinhuis, garage en afvoeren,
gratis
offerte
tel
0487.715.534 (particulier) R19

RESTAURATIE VAN
ANTIEKE MEUBELEN
Paul Goyvaerts
0496 43 68 54

V&G BESTRATINGEN
SIERBESTRATING
l OPRITTEN
l TERRASSEN
l AANLEG TUINPAD
l UITBREKEN
l & HERAANLEGGEN
l OUDE BESTRATING
l PARKINGS
l

VAARTSTRAAT 6
2340 BEERSE
Tel + Fax: 014.61.17.51 GSM:
0495.54.35.40
E-mail: info@vg-bestratingen.be
www.vg-bestratingen.be

GRATIS PRIJSOFFERTE TER PLAATSE

WIIJNEGEMSE BURGEMEESTER LEEN WOUTERS OVER SAMENGAAN BORSBEEK-WIJNEGEM
Leen Wouters, de kersverse burgemeester van Wijnegem, heeft geen date met
partijgenoot Bart De Wever. “Als Wijnegem zijn we geen vragende partij voor
een fusie”, zegt ze naar aanleiding van de ontwikkelingen in Borsbeek. “Voor
de financiële bonus hoeven we het in elk geval niet te doen”, aldus de eerste
vrouwelijke burgemeester van Wijnegem, dat sinds 2020 meer dan tienduizend
inwoners telt.
“Al ervaren we dat het voor een kleine gemeeente niet altijd eenvoudig is om
bijvoorbeeld voor subsidies in aanmerking te komen of om voor alles expertise in
huis te hebben”, zegt Leen Wouters.
“Een zekere schaalgrootte kan voordelen hebben, maar dat kan ook door te
blijven inzetten op partnerschap voa intergemeentelijke samenwerkingen en
groepsaankopen via aankoopcentrales.
Voor onze brandveiligheid werken we nu trouwens al goed samen met grote buur
Antwerpen. Daar is niks mis mee. Integendeel. Ondertussen zullen we als bestuur
ons huiswerk doen zodat wanneer een fusie wordt opgelegd, we klaar zullen zijn.
Maar een studie hierover werd niet besteld”.

Waarom
Waaromkiezen
kiezenvoor
voor
Bruynseels-Vochten?
Bruynseels-Vochten?

Te koop: als nieuw wit servies heel fijn porselein met
gouden rand 115 stuks, perfecte staat, was 1.000 euro nu
350 euro tel 03.383.21.07 R20
We zoeken een gepensioneerde klusser die handig is en
een plantrekker. Hij beschikt
over eigen wagen. Omgeving A’pen. 0475345144 R21
Gevraagd gezelschapsdame Nl.
sprekend, voor oudere dame
enkele namiddagen , uren overeen te komen, Koningshof
Schoten: 0475.481.990
R22
Te huur: Spanje, Vilafortuny
(Cambrils), voll. vern. app., 6 p. 3
slk. 2bdk. gr. liv. met tv, wifi, balkon en privétuin, 50 m v strand,
Vrij: juli & Aug. : 990 euro /15d.
mei, jun & sept.: 990 euro / m. T:
03 651 63 57/ 0474 409.435 R23
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Hallo, voor de verkoop
jullie voertuig mogen
mij ook eens op bellen
022 944 (particulier)

12 enACTIEDAGEN
13 MAART

Ontdek
het
allemaal
zelf
tijdens
dede
Ontdek
het
allemaal
zelf
tijdens
16
en 17
OKTOBER

BEKIJK VERDER
IN DEZE BODE
IN KALMTHOUT!

van
jullie
0470
Z588

Brecht – Politiezone Voorkempen zet
inspecteurs meer op de fiets
We zullen de politie in Brecht, Malle, Schilde en Zoersel wat vaker op de fiets
tegenkomen. PZ Voorkempen heeft immers haar fietsteam uitgebreid en volledig
vernieuwd. Opzet is om beter bereikbaar te zijn, zowel aanspreekbaar als makkelijker
ter plaatse te geraken op moeilijk bereikbare plaatsen.
Je zag ze misschien als aan hun oranje-blauwe polo’s met dito bermuda, nieuwe
fluorescerende helmen en op een geavanceerde fiets. “Modern en fris, maar vooral:
heel zichtbaar. Dat is het grote voordeel van de politie op de fiets: we vallen op en
zijn veel makkelijker aanspreekbaar. De drempel tussen burger en politie verlaagt.
Bovendien geraken we op de fiets veel makkelijker en sneller op plaatsen waar we
in een combi moeilijk of niet geraken”, licht teamleider en hoofdinspecteur Gino
Verstrepen toe. In totaal hebben zich 10 inspecteurs geëngageerd om geregeld
zichtbare patrouilles te doen op de fiets. Zo zal het team toezicht houden aan scholen,
(speel)pleinen en in inbraakgevoelige wijken. Sensibiliseren op fietsverlichting staat
ook op het programma. En uiteraard fietst het team ook rond op evenementen, die nu
4 4 SHOP
SHOP
weer volop georganiseerd worden. “Het afgelopen
anderhalf
lokaal
lokaaljaar lag het op dat vlak
zo goed als stil door de coronacrisis. We hebben daarvan gebruik gemaakt om ons
fietsteam volledig te moderniseren. We zijn tevreden dat we zo de veiligheid in onze
zone nog beter kunnen garanderen”, besluit Milina Coelmont van Directie Operaties.

PARKET RENOVATIE
OPSCHUREN, BEHANDELEN
EN HERSTELLEN

GRATIS EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE
JAN VERCAMMEN

0476 37 37 09

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

Te koop: klein gerief voor kleine
metaal draaibank ook diverse
vijlen, tappen, draadijzers, bouten,
moeren, sleutels, enkel op
afspraak tel 0476.62.66.83 Z575
Te koop: bouwgrond Boerendreef
Schilde,
4.000m2
P.o.t.k.
tel
0475.935.414
Z576
Te
koop:
scootmobiels
tel
0495.53.26.89 (particulier) Z578

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

Te koop landhuis: Liersebaan
131 Schilde op 920M2, 4 slpk,
ook
opbrengsteigendom
of
projectgrond
voor
2
HOB,
p.o.t.k. tel 0475.935.414
Z577

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

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

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

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

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

L

Benefiet Brunchbox
Schoten Solidair
Onder de koepel van ‘Duurzaam Schoten 2030’ richt de werkgroep
Schoten Solidair (het vroegere GROS, Gemeentelijke Raad voor
Ontwikkelingssamenwerking)
zich volop op ondersteuning en ontwikkeling in het Zuiden. Ze zetten hiervoor
een speciale actie op touw: de ‘Brunchbox Schoten Solidair’ aan 15 euro. De
opbrengst van deze verkoop gaat naar volgende projecten: People Living
with HIVZimbabwe (project Greta Ferket), Christengemeente Emmanuel vzw:
Entrepise, Benin (project Rita Lamote), Pastoor Fierensfonds: Acertar, Peru
(project Leo Reymer) en tenslotte Hart4Missie Rwanda (project Kristin Geerts).
De brunchbox kan besteld worden vóór 11 maart via mail (schoten.solidair@
gmail.com), via Facebook (“Duurzaam Schoten 2030”), op de zaterdagmarkt
van 12 maart tussen 9-12u of op 0475/567756. Uw bestelling is volledig zodra
uw betaling op de rekening staat. De box kan afgehaald worden op zondag 20
maart van 9 u tot 12 u in de Vlaamse Zaal van Bloemendaal, Paalstraat 285
in Schoten.

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

Jules (20) meest bescheiden held
ooit: geen woorden maar daden
Er lag op 3 maart 2021 nog wat ijs op het kanaal Bocholt-Herentals en
de temperatuur van het water bedroeg hooguit vier graden Celsius.
Toch twijfelde de toen negentienjarige Jules Ledegen niet toen hij in
Geel een 72-jarige man op zijn koersfiets van het jaagpad zag afwijken
en recht de vaart zag inrijden. Zijn heldendaad leverde de student in
zijn thuisgemeente Schoten een jaar later heel terecht een medaille en
diploma op.
Jules Ledegen (20) volgt aan de Thomas More Hogeschool in Geel een
bacheloropleiding Bouw. “Samen met mijn studiegenoot Toby Maas
wandelde ik die namiddag toevallig langs het kanaal, niet zover van
waar wij op kot zitten”, vertelt Jules na zijn huldiging door burgemeester
Maarten De Veuster.
Jules is twee meter groot en sportman. Hij voetbalt al jaren bij FC
Koningshof. Maar het is niet iedereen gegeven om zo snel te handelen om
een medemens in nood te willen redden zoals hij die middag heeft gedaan.
“Ik heb mijn trui uitgetrokken en snel mijn smartphone en portefeuille uit
mijn broekzakken gehaald. Vervolgens ben ik het kanaal ingedoken. Mijn
kameraad is me gevolgd”, aldus Jules.

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

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

Computerhulp nodig? Gebruik
ervan, hardware problemen,
software, updates, Windows,
Apple, gepensioneerde ingenieur helpt u tel 0487.61.17.55
(particulier)
Z582

HONDENVERZORGING

BOBBYLAND

Jachtwachtersdreef 312
2900 SCHOTEN

TEL.: 03 663 35 76

GEHAALD EN GEBRACHT

DENYS & CO
INKOOP OUD GOUD,
JUWELEN EN MUNTEN.

HERSTELLINGEN
EN EIGEN ONTWERPEN.

UNIEKE GOUDEN
EN VINTAGE JUWELEN

BREDABAAN 246, BRASSCHAAT

03 430 20 83

Problemen met Frans of Engels
in het middelbaar of hoger onderwijs? Leerstof opfrissen? Bekwame leraar helpt, ook advies
dyslectische leerlingen, gsm
0475.79.65.12 (particulier) Z583
Klinker-kasseiwerken, houten terrassen, steenkorven, afsluitingen,
gratis prijsofferte,0498.442.257
(particulier)
Z584
Garageverkoop 18-19-20 en 2526-27 maart van 9u-18u, Pasteurlaan 5 Schoten, schilderijen, boeken, schoenen, kleding
enz.. tel 0479.87.10.49
R15
Gevraagd te Schoten: tuinman,
ook flexibel voor bijkomende
klussen, tel 0031 611.194.842
of
0473.84.99.46
R16

De man, een oud-apotheker uit Herentals, lag roerloos met het gezicht
naar onder gericht. Achteraf zou blijken dat hij al overleden was toen hij
in het kanaal belandde, wellicht aan de gevolgen van een beroerte of
andere aandoening.
Het Carnegie Hero Fund slaat niet zomaar iemand tot held en dus
duurde het zijn tijd alvorens bescheiden Jules een uitnodiging kreeg
van burgemeester Maarten De Veuster om de bijhorende eretekenen in
ontvangst te nemen. De leuze ‘geen woorden maar daden’ is echt wel
van toepassing op deze bescheiden jongeman, die allerminst graag in de
belangstelling staat.
De officiële plechtigheid ten gemeentehuize was voor hem dan ook een
kwelling. De hele familie Ledegen-Wauters vergezelde Jules apetrots naar
het gemeentehuis. Naast de ouders Wim en Tina waren ook alle broers,
zussen, nichten en neven van de partij. Nog het meest fier waren Jules’
grootouders Erik Wauters en Yolande De Munter. Nonkel Tom Deschepper
en tante Nora Wauters organiseerden na afloop van de ceremonie een
heildronk in hun gezellig dorpscaféetje Bon Vivant.

Buurtbewoners Brecht en Overbroek
overhandigen petitie tegen
windmolens Brecht-Hoekakker
Ruim 700 inwoners van Groot-Brecht tekenden de petitie van Buurtcomité
Brecht-Overbroek tegen de geplande windmolens in Brecht-Hoekakker langs de
E19. Daarnaast diende het comité 120 bezwaarschriften in. Burgemeester Sven
Deckers (N-VA) nam de petitie in ontvangst.
Exploitant Storm wil ten zuiden van Brecht een tweede lijn met twee windmolens
plaatsen langs de E19. Het openbaar onderzoek loopt tot en met 25 februari. De
buurt diende maar liefst 120 bezwaarschriften in en heeft een advocaat in de arm
genomen. De petitie die de omwonenden spontaan hadden opgestart, leverde
709 handtekeningen op. Die werden onlangs op het gemeentehuis overhandigd.
Burgemeester Sven Deckers (N-VA) nam ze in ontvangst.

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

BRANDHOUT
& HOUTPELLETS
“De petitie is getekend door inwoners uit Groot-Brecht. Er is dus duidelijk geen
draagkracht bij de omwonende voor nieuwe windmolens in onze gemeente”, stelt
Jef Meyvis in naam van het Buurtcomité Brecht-Overbroek. “Brecht heeft een
landelijk karakter en dat willen we voor ons nageslacht bewaren. We zijn niet tegen
groene energie, maar betreuren het ten zeerste dat slechts enkele gemeenten,
waaronder Brecht, moeten instaan voor de opwekking van alternatieve energie.
Elke lokale overheid moet hierin een verantwoordelijkheid nemen.”

Goedkoop
afbreken
van
uw tuinhuis, garage en afvoeren,
gratis
offerte
tel
0487.715.534 (particulier) R19
Schilderen binnen en buiten tel
0486.76.68.47 (particulier) Z585
Vrouw zoekt werk: poetsen,
strijken, mag ook in het weekend tel 0485.22.35.43
Z586
Ik zoek werk: poetsen en strijken, ik heb goede referenties tel 0485.66.20.55
Z587

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

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

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

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

T. 0474 71 53 97

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

Burgemeester Maarten De Veuster
blikt terug op drie jaar bestuur
Maarten De Veuster 2 zit op schema. Dat vindt de N-VA-burgemeester, die
intussen ook Vlaams Parlementslid werd, zelf toch. Hij weidt graag uit over
de door zijn ploeg voorziene recordinvesteringen in zijn geliefde Schoten. “We
realiseren al die werken zonder onze hand financieel te overspelen. Maar ik
beken wakker te liggen van de zo sterk gestegen inflatie en energieprijzen”,
aldus een openhartige Maarten De Veuster.
900.000 euro. Zoveel kost het jaarlijks om alle gemeentelijke gebouwen in Schoten
te verwarmen en van stroom te voorzien. “Wat voor elk gezin geldt, geldt ook voor
ons lokaal bestuur, alleen is het effect van die stijgende prijzen véél groter. Als
onze gasrekeningen plots twee tot drie keer duurder zouden worden... Reken maar
uit.”
Ook het duurder geworden leven zet een pad in de korf van De Veuster. “We
hebben op korte tijd al twee keer een indexering moeten toepassen op de
wedden van onze medewerkers. En er is mogelijk een derde overschrijding van de
spilindex op komst. Dat betekent voor Schoten telkens een half miljoen euro extra
uitgaven, want wij zijn nu eenmaal een grote werkgever. Om een vergelijking te
maken: op één jaar tijd zitten we als gevolg van die gestegen loonkosten met een
niet voorziene uitgave waarmee we in 2023 bijvoorbeeld de hele Villerslei zullen
heraanleggen.”

Jonge
vrouw
zoekt
werk:
poetsen, strijken, helpen in het
huishouden, koken, spreek Engels
tel 0465.75.03.60 Vita
Z580

Voor het behalen van
rijbewijs B

Tel. 0475 64 14 13

RIJSCHOLING.BE
Veilig leren autorijden

Gezocht: Tin, zilver, verzilverd,
inboedels,
munten,
postk.,
platen,
keukengerief,
werkgereedschap, enz…
tel
0488.70.68.95 (particulier) Z581
Zaaien van nieuwe gazons
en
herstellen
van
oude
gazons,
gratis
offerte
tel
0487.715.534
(particulier)

EN ANDERE PLAATSEN

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

“Maar leid hier vooral niet uit af dat ik het ons personeel niet zou gunnen. Met
de coronacrisis heb ik kunnen vaststellen over wat voor een geweldig team we
beschikken. Dag en nacht hebben onze mensen zich ingezet. En ik ben ook blij
met de vernieuwde organisatie na de geslaagde samensmelting van OCMW- en
gemeentediensten, op hedendaagse wijze geleid door een managementteam.”
Natuurlijk liep niet alles van een leien dakje en die vertraging had niet altijd met
corona of stijgende prijzen te maken. “Het dossier oude stortplaats, waar we plaats
willen maken voor een bedrijvenpark, een vernieuwd containerpark en onze eigen
dienst der werken, kreeg tegenwind als gevolg van de windmolens. Niet alleen wij
maar ook de deputatie en de minister kon die niet vergunnen. Het is nu wachten
op de afloop van de beroepsprocedure die Ecopower heeft aangespannen. Dat is
jammer, maar ook die projecten hopen we zo snel als kan, toch op de sporen te
krijgen.”
Met de verkiezingen van 2024 en de verwachte strijd en met Tom Van Grieken, is
Maarten De Veuster nog niet bezig. De Vlaams Belang-voorzitter wil Schoten wat
graag samen besturen met N-VA en rekent op een mogelijke niet-herverkiezing
van De Veuster als Vlaams Parlementslid als ‘gamechanger’. Die zou om den brode
- politiek is sinds de verkoop van reisbureau Scot het beroep van de burgemeester
- dan wel eens twee keer kunnen nadenken alvorens hij de hand van Van Grieken
afwijst. “Geldgewin is voor mij nooit een drijfveer geweest om aan politiek te doen
en zal dat ook nooit worden”, houdt de burgemeester die deur voorlopig potdicht.

NUYENS - DOM
SCHOTEN

WOUTERS KATHARINA

Advocaat
Erkend bemiddelaar in
familiezaken

Goedkoop vellen van bomen
en afvoeren, gratis offerte tel
0487.715.534 (particulier)
R11

Kasteeldreef 36
2900 Schoten

Gezocht:
persoon
voor
kluswerk in tuin bij senioren
10 euro/u , mag ook student
zijn tel 0496.34.06.86
R13

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

Zaaien van nieuwe gazons
en
herstellen
van
oude
gazons,
gratis
offerte
tel
0487.715.534 (particulier) R14

kathy.wouters@advocaatwouters.be

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

Gratis prijsofferte
Tel. 0475 38 55 69

ALLE GLASWERKEN

Goedkoop
verwijderen
en
afvoeren van coniferen en
hagen,
gratis
offerte
tel
0487.715.534 (particulier) R12

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

Hekwerk moet krakers weren uit
leegstaand Sint-Wijbrecht
Aannemingsbedrijf DCA heeft de leegstaande oude jongensschool Sint-Wijbrecht
in Schilde afgezet met hoog hekwerk. “We hadden last van ongewenste
bezoekers”, verklaart CEO Francis Vrancken. Die kondigt spoedig overleg aan met
de buurt, die hij nauw wil betrekken bij de nieuwe plannen voor Sint-Wijbrecht.
Enkele kapotte ramen. Sporen van inbraak, illegale feestjes en vandalisme. “Niks
heel erg, maar we willen zorg dragen voor onze eigendom. Daarom hebben we
deze afrastering gezet en ook enkele ingegooide ramen dichtgetimmerd”, aldus
Francis Vrancken, die naast CEO van het bouwbedrijf uit Beerse ook voorzitter is
van voetbalclub Beerschot en ‘om de hoek’ woont in Schilde.
Vrancken wil vooral de charmante gevel van het oude schoolgebouw in het
dorpscentrum behoeden voor ernstige beschadiging. “Want we hebben zeker nog

• Dubbele beglazing
• Spiegels
• Loodreparaties
• Koepels & vitrines
• Plaatsen van ventilators
• Zelfwerkend patroon

SNELLE
SERVICE

RAMEN EN DEUREN
• PVC en aluminium

DRINGENDE
HERSTELLINGEN
STEEDS BEREIKBAAR
OOK ‘S NACHTS
GSM: 0475/420 837

WILRIJK - DEURNE- SCHOTEN
Tel. 03 321 39 68
Fax: 03 366 11 02
Elshoutbaan 51
2900 SCHOTEN

nieuwbouw - renovatie - herstelling
Plaatsen van rookmelders
Domotica !

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

plannen met deze site”, aldus de CEO, die enkele jaren geleden eigenaar werd
van het schoolgebouw dat tot de zomer van 2018 nog in gebruik was door de vrije
basisschool Wonderwijzer.
“Gelukkig kon de burgemeester melden dat er nog geen nieuwe bouwaanvraag is
en dat de hekken geen werf aankondigen, maar vandalen moeten buitenhouden.
Al blijven wij het jammer vinden dat de zo strategisch gelegen oude jongensschool,
waaraan zoveel Schildenaren dierbare herinneringen hebben, in privéhanden is
terechtgekomen. Ook ik blijf waakzaam voor wat er te gebeuren staat.”
“Concreet zijn onze plannen nog niet, maar we willen nog steeds iets mooi realiseren
op de hoek van de Schoolstraat en Petrus Bogaertslaan”, licht Francis Vrancken
van eigenaar DCA een tipje van de sluier. “We hebben onze lessen getrokken uit
de vorige procedure, waarbij vanuit de buurt veel protest kwam. De integratie
van een brandweerkazerne is niet langer aangewezen omdat de site dan te dicht
bebouwd dreigt te worden en de vlotte mobiliteit in het gedrang komt. Gewone
appartementen mogen we op deze zone voor gemeenschapsvoorzieningen niet
bouwen. Het lijkt dus waarschijnlijk dat we in samenwerking met het Zorgbedrijf
Antwerpen alleen voor assistentiewoningen gaan.”

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

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

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.
A.D.

Grandi-Flora

Zelfwerkend patroon
Groots in tuinen

Aanleg & tuinonderhoud
•
VRIJBLIJVENDE OFFERTE

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
Fonoplaten: ik koop lp’s & maxi
singles, disco, soul, rock, jazz,
70-80-90, betaal beste prijs, tel
0475.76.81.88 (particulier) Z558
Te koop: scootmobiels tel
0495.53.26.89 (particulier) Z578
Pelikaandreef 8
2900 Schoten
Tel: 0478 64 84 95
E-mail: info@grandiflora.be
Website: www.grandiflora.be

Circalissa maakt grote indruk in
‘s-Gravenwezel
Nogal wat inwoners van ’s-Gravenwezel vroegen zich onlangs af welk gevaarte er in
godsnaam op hun dorpsplein was geland. Het bleekt niet om bezoek uit de ruimte en
evenmin om de Teletubbies te gaan. Aan boord van de vreemde iglotent bevond zich
wel het sympathieke circusgezin uit Brecht, bestaande uit Loïc Molla, Dolana OskalOol en hun dochters Shanon (18) en Calissa (12) wat meteen de naam van Circalissa
verklaart. Deze rasechte artiesten gaven tien dagen lang een even poëtische als
magische voorstelling die ons deed terugdenken Cirque de Soleil, maar dan in
pocketformaat.
De uit het Franse Cannes afkomstige Loïc Molla (39) en Dolana Oksal-Ool (50), wier
roots in de autonome Russische republiek Toeva liggen, ademen circus. “Mijn
vrouw stamt uit een familie die de allerbeste koorddansers van heel Rusland heeft
voortgebracht. Ze is zelf ook een straffe acrobate, al leent onze minitent zich niet
tot lopen over zo’n aangespannen koord. Maar met haar hoelahoepen kan ze ook
adembenemende dingen laten zien”, spreekt Loïc met veel ontzag over zijn vrouw. De
ervaren circusartieste heeft nog op de payroll van het wereldvermaarde Circus van
Moskou gestaan.
Maar het palmares van Loïc zelf oogt ook niet min. Zijn kracht, lenigheid en durf
brachten hem tot Europees kampioen artistiek karate. Maar hij heeft ook deel
uitgemaakt van de vaste équipe van Cirque du Soleil en had rollen als stuntman in tal
van films zoals Hitman (2007). Brandend naar beneden springen vanuit een gebouw en
twintig meter lager op een stapel kartonnen dozen landen. Het is maar één van de vele
stunts die Loïc uitvoerde en overleefde.
“Ik heb net opnames achter de rug met niemand minder dan Stromae”, verrast de
sympathieke circusartiest met een andere krachttoer. “Hij heeft me gevraagd om
mee te werken aan zijn nieuwe clip. Die werd opgenomen in het Jubelpark in Brussel.
Ik moest iets spannends doen met een motorfiets, maar meer mag ik er niet over
zeggen. De clip wordt binnenkort uitgebracht. Wat ik wel kan vertellen: Stromae is
zoals hij zelf zingt in zijn bekendste hit: ‘Formidable’. Hij ging achteraf graag op de foto
samen met onze dochters.”
Enkele jaren geleden zijn Loïc en Dolana begonnen met hun dochters op te leiden. Ze
hebben ook flink geïnvesteerd in deze kleine circustent, waarvan de piste slechts 4,5
op 4,5 meter groot is en waar in ‘normale’ tijden 130 en nu met corona zowat zestig
mensen tegelijk een voorstelling kunnen bijwonen. Een bijzondere intieme ervaring of
saloncircus.
Circalissa is geen circus als een ander. Dit is voor fijnproevers en mensen die even
willen wegdromen naar een andere wereld. Mis dit kleine maar fijne gezinscircus
dus niet wanneer Loïc, Dolana, Shanon en Calissa zelf natuurlijk nog eens hun tentje
opblazen ergens in de regio.

Eindelijk: daar zijn de beloofde
voetgangersbruggen
De langverwachte voetgangersbruggen met fietsgoten ter hoogte van de
sluizen (Vaartdreef) en 8 (Lariksdreef) op het kanaal Dessel-Schoten worden
begin maart eindelijk geplaatst. Wijkvereniging De Zwaan, dat al in 2019
actie voerde voor een alternatief voor de afgesloten sluisovergangen als
oeververbinding, haalt zo haar slag thuis en is heel gelukkig.
De Vlaamse Waterweg automatiseert de bediening van de sluizen over het kanaal
Dessel-Turnhout-Schoten. Dat heeft als voordeel dat deze sluizen vanop afstand
aangestuurd kunnen worden. Het nadeel is echter dat hierdoor de veiligheid van
voetgangers bij het openen van de sluisdeuren niet langer gegarandeerd is. De
Vlaamse Waterweg besloot daarom om de sluizen hermetisch af te sluiten.
Hierdoor moesten zwakke weggebruikers in Schoten een grote omweg maken om
het kanaal over te steken. De gemeente maakte 300.000 euro vrij om op deze twee
locaties een voetgangersbrug met fietsgoot te plaatsen.
Beide bruggen hebben een fris en esthetisch aantrekkelijk ontwerp. Voor de uitwerking
deed het gemeentebestuur beroep op het gerenommeerde, internationale bureau
Ney + Partners. Zij zijn onder andere het creatieve brein achter de bruggen over het
Albertkanaal en de veel gefotografeerde voetgangersbrug aan Park Spoor Noord.

LENTEEDITIE
22 MAART
15 MAART

Het was een hele tijd wachten op de plaatsing van de bruggen, maar die is nu
toch aangekondigd. Dinsdag 8 maart wordt eerst voetgangersbrug voor sluis 6
opgetrokken. Om de constructie veilig te kunnen plaatsen, wordt het jaagpad tussen
sluis 6 en 7 onderbroken. Fietsers volgen een omleiding via de Brechtsebaan en de
antitankgracht.
Later diezelfde week volgt dan op 11 maart de plaatsing van de andere voetgangersbrug
bij sluis 8. Hiervoor zou het jaagpad niet onderbroken hoeven te worden.
Fietsers zullen er ook gebruik van kunnen maken, maar zullen verplicht zijn om af
te stappen en met hun tweewieler aan de hand de bandengoot aan de zijkant te
gebruiken om te klimmen en te dalen.

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

GEBED AAN HET HEILIG HART

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

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

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.

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
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

WAT TE DOEN IN
SCHILDE -’s-GRAVENWEZEL
MAISON D’AMOUR Sensuele nieuwe
dames vervullen uw stoutste dromen!!! Naast autokeuring St Job Afrit
4,Jos Nuytsdreef 5 Brecht
www.maison-damour.be
Tel 0498 85 96 81

MOOIE
KLASSEDAME

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

0474 565 237

www.candlelightbar.be
Meisjes gevraagd

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

Wezelsebaan 256 - 2900 Schoten
0484 02 64 31

PRIVATE-GIRLS

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

03 293 08 68 - 0479 38 87 82

Te koop: moto 125cc met
1919km in zeer goede staat.
te bevragen na 17.00uur op
nummer 0496/80.92.23
Z559
Te huur: studio gelijkvloers
Winkelstap
(Schot/Merksem),
ind.CV. Enkel voor 1 rustig
pers. voorkeur gepensioneerd,
niet-roker,
geen
huisdieren.
525 p/m + 35 water/ond.
CV. Autostaanplaats mogelijk.
Vrij 01.07.22. EPC 332. Tel.
03.685.67.76 laat naam, adres
en tel. na op antw.app. of
mail
naar
Rvdw3@hotmail.
com en stel u kort voor Z571

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

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

Gsm 0475 32 44 00
aankoopvanvoertuigen@skynet.be

JONATHAN HOLSLAG OVER ‘GEOPOLITIEK IN 2022: WAT STAAT ER OP HET SPEL?’
De Europese commissie, de NAVO en tal van grote bedrijven doen beroep op zijn
advies. Het vragenuurtje wordt weer boeiend! Oekraïne oblige! Op 11 maart van
20:00 tot 23:00u. in Gemeenschapscentrum Werf 44, Schoolstraat 44 in Schilde.
Meer info: www.neosvzw.be/schilde, neosschildesgravenwezel@gmail.com of 03
658 24 38.
FOTOTENTOONSTELLING VRIENDEN VAN DE FOTOGRAFIE VZW
Jaarlijkse tentoonstelling van de fotoclub Vrienden van de Fotografie uit Schilde.
Naast vrij werk van de leden komen dit jaar ook de thema’s ‘Seizoenen’ en
‘Schilderijen’ aan bod. Verder worden er foto’s getoond die de betekenis van
haiku’s verbeelden. Een diaprojectie toont onze uitstappen en de andere thema’s.
Van 18 tem 20 maart in Werf 44, Schoolstraat 44 in Schilde. Meer info op info@vvdf.
be of www.vvdf.be.
KEIRSCHOTWANDELING
Op donderdag 17 maart van 13:45 tot 17:00u. Deze wandeling begint aan het
Bolkscafé (hoek Bolk-Koestraat)in Rijkevorsel. Links langs de Koestraat komen
we in de wijk Keirschot. Het is een uitgesproken agrarisch gebied met tal van
boerderijen. In Langevoort gekomen gaat het pad over de rivier de Mark Langs
een smalle bosweg en een bijencentrum komt men terug aan startpunt. Meer info:
secretariaat@dedrierozen.be of 03.658.87.50.
THEATER: ‘DE GRENZEN VAN DE ERNST’ DOOR KAMAGURKA
Er wordt vaak gesteld dat er grenzen zijn aan wat grappig is. Maar zijn er ook
grenzen aan de ernst? Het is op die vraag dat grootmeester van het Belgische
absurdisme Kamagurka graag een soort van antwoord wilt geven. Wordt je er wijzer
van? Waarschijnlijk niet. Maar dat het buitengewoon grappig is, staat vast. Veel
introductie heeft Kamagurka niet meer nodig. Al meer dan veertig jaar zet deze
humoristische duizendpoot de Vlaamse cultuurwereld op stelten. Dat doet hij onder
meer door zijn tekeningen, cartoons, tv-optredens, live optredens en recent ook
boeken. In de interactieve voorstelling ‘De Grenzen Van De Ernst’ pakt Kamagurka
uit met een heel arsenaal aan werktuigen om de liefhebber van de absurde humor
op de lachspieren te werken. Aan de hand van dagboekfragmenten, geheugen en
improvisatie weeft hij de grappen aan elkaar. Niet onbelangrijk: het publiek bepaalt.
Suggesties, vragen en opmerkingen van toeschouwers zijn de motor waarop deze
voorstelling draait. Op 26 maart van 20:00 tot 21:30u. in Gemeenschapscentrum
WERF 44, Schoolstraat 44 in Schilde. Meer info: evenementen@schilde.be.
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.

Te koop gevraagd: 2de h.
aanhangwagen,
mag
werk
aan
zijn,
geen
geremde
tel
0492.263.118
Z565
Gevraagd: oude polsuurwerken
of zakhorloges, mogen ook
defect zijn. Geef goede prijs,
Tel Peter 0496.433.007 Z569

T +32 3 353 33 30

- ERVAREN
SCHILDERS
- ERVAREN SCHILDERS
-

chapeau schilders
www.chapeauschilders.be

*

WANDELINGEN
WANDELINGEN
2 MAART 2014
31STE
TRAPPISTENTOCHT
WANDELING
10
MAART
13U45 TOT 17U
Afstandenlangs
6, 10
,12, 18, 20,
24, 30,secretariaat@dedrierozen.be,
40km, Sint-Antonius Zoersel
www.nvz. 0477 27 93 11
Wandeling
de Netevallei
in Berlaar,
03.658.87.50
2 MAART 2014
CATERSTOCHT

31STE
TRAPPISTENTOCHT
12 MAART
VANAF 7U30
Afstanden4, 6,6,9,1012,
,12,17,18,
30,Sint-Job-in-’t-Goor
40km, Sint-Antonius
Zoersel
www.nvz.
0477Koning,
27 93 11
Afstanden:
23,20,
29,24,
33km,
(Brecht)
Bethaniënlei
5, Kristus
GSM 0494 82 49 36, theuns.rudi@gmail.com
WANDELFOTOZOEKTOCHT
CULTUUR

21 MAART

Start trage lente, witte kerk, Pater Nuyenslaan 70 Schilde, toerisme@voorkempen.be,
www.voorkempen.be
2 MAART 2014
31STE TRAPPISTENTOCHT
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11
WANDELING
20 MAART 10U
Vrieselhof
(Oelegem,
>Vrieselhof,
2 MAART
2014Ranst), inschrijven verplicht, via www.provincieantwerpen.be
31STE TRAPPISTENTOCHT
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11

2 MAART
2014
CULTUUR

31STE TRAPPISTENTOCHT

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

THEATER
2 MAART- “DE
2014LAATSTE HALTE”

Vacatures
Sous-chef / Kok
Barman / Barvrouw
Kelner / Dienster
Zaalverantwoordelijke
(Fulltime - Flexi - Studenten)

12-13-14-19
20-26-27 MAART
31STE TRAPPISTENTOCHT

Teater
De Peerdestal,
Nicolaasplaats,
Antwerpen
www.teaterdepeerdestal.be
Afstanden
6, 10 ,12, Sint
18, 20,
24, 30, 40km,
Sint-Antonius
Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11

TONEEL
2 MAART 2014

4 MAART
T/M 3 APRIL
31STE
TRAPPISTENTOCHT

TONEEL
2 MAART 2014

TOT 20 MAART
31STE TRAPPISTENTOCHT

2 MAART 2014
QUIZ

31STE TRAPPISTENTOCHT
5 MAART

Liefde
is, van6, Flavia
regie
Van Baarle,
www.ewt.be,
Deurne
Afstanden
10 ,12,Coste,
18, 20,
24,Theo
30, 40km,
Sint-Antonius
Zoersel
www.nvz. 0477 27 93 11

Plotseling Thuis, ’t Gasthuis, Turnhoutsebaan 199, Wijnegem, www.kwtg.be, tel 0479.27.54.17
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11
of tickets@kwtg.be

info@delinde-schoten.be

+32 495 21 17 30

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

2 MAART 2014
VOORDRACHT

31STE11TRAPPISTENTOCHT
MAART 20 TOT 22U
De
Diefstal van
Rechtvaardige
Lam Gods, door
Filip www.nvz.
Van Beurden,
Afstanden
6, 10de,12,
18, 20, 24, Rechters,
30, 40km,HetSint-Antonius
Zoersel
0477parochiezaal
27 93 11
St. Stefaan, Kerkstraat 29 in Massenhoven, katia.pannecoucke@telenet.be
2 MAART 2014
31STE TRAPPISTENTOCHT
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, 2014
tel 0484.02.39.32 of email gerardvm.thuis@gmail.com
2 MAART
31STE TRAPPISTENTOCHT
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz.130477
27 9311U
11
APERITIEFCONCERT
MAART
Duo Bolder Den dievel, Werf 44, Schoolstraat 44 Schilde, www.schilde.be

2 MAART 2014
31STE TRAPPISTENTOCHT
Afstanden 6,PRESENTATIE
10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 19
0477
27 93 14U
11
DIGITALE
MAART
Op tocht door Peru, door Ronald Fonteyne, ’t Gasthuis, lokaal Lazaret, Turnhoutsebaan 199,
2 MAARTwww.cactussenenvetplanten.be
2014
31STE TRAPPISTENTOCHT
Wijnegem,
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11
BEZOEK AAN SINT-JACOBSKERK
21 MAART VAN 15 TOT 18U
Geleid
bezoek2014
in Antwerpen, www.neosvzw.be/schilde
2 MAART
31STE TRAPPISTENTOCHT
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11
VOORDRACHT
21 EN 28 MAART VAN 14 TOT16U30
Het
Firenze van
familie de Medici, Werf 44, Schoolstraat 44, Schilde,
academie@davidsfonds.be
2 MAART
2014
31STE
TRAPPISTENTOCHT

Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius12Zoersel
93 22U
11
CARNAVALKERMIS
EN 13www.nvz.
MAART 0477
VAN 1427TOT
Marktplein Wijnegem, info@wijnegem.be tel 03.288.21.35

2 MAART 2014
31STE TRAPPISTENTOCHT
BLOEMSCHIKKEN
2327MAART
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477
93 11
Workshop, Dorphuis, Kerkstraat 24, Schilde, 19u30, tel 03.658.82.82

EXPO

TOT 1 APRIL

GEZOCHT
Noordschouwburg,
Veerle Beckers, recente schilderijen van Veerle Beckers, Nieuwdreef 135,
Merksem, 03.641.62.10, noord@antwerpen.be, www.schouwburgnoord.be
2 MAART 2014

31STE TRAPPISTENTOCHT

* ONDER VOORBEHOUD VAN ANNULATIES

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

TANDARTSPRAKTIJK BELLEDENTI (SCHILDE)
ZOEKT POETSHULP
voor 3u/week, te presteren in 2x op woensdag en vrijdag, telkens
van 17u30-19u00. Eventueel andere momenten te bespreken.

Bij interesse graag contact opnemen via info@belledenti.be
OF 03 384 23 00

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)

@verteren
doet
renderen!

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

GEZOCHT
WIJ ZOEKEN VOOR ONS KANTOOR EEN:

ADMINISTRATIEF
ONTHAALMEDEWERKER
PROFIEL:
• Onthaal van cliënten;
• Telefooncentrale;
• Beheer afspraken agenda;
• Administratief werk;
Deeltijds
WIJ BIEDEN:
• Correct salarispakket;
• Flexibele werkomstandigheden in functie van een gezonde
‘work/life’ balans; Ondersteuning;
• Duurzame samenwerking;
WERKOMGEVING EN BEREIKBAARHEID
• Landelijk en modern kantoor;
• Gelegen bij afrit E19 en station Noorderkempen;
• Kleine groep met grote teamgeest (1 notaris en 5 medewerkers);
Als je meent de juiste persoon te zijn om ons team te versterken, aarzel niet en
stuur een mail met een motivatiebrief en CV naar marnix@notarisdesadeleer.be.
Je kan rekenen op onze discretie.

Voor onze keuken zijn wij op zoek naar mensen met inzicht en
een passie voor koken, die de naam
“The Art of Fine Cooking” mee kunnen waarmaken.

FULL TIME CHEFKOK

Nederlandstalig
Eigen vervoer (niet bereikbaar met openbaar vervoer)
5 dagen per week inclusief weekend

FULL TIME SOUS-CHEF

Nederlandstalig
Eigen vervoer (niet bereikbaar met openbaar vervoer)
5 dagen per week inclusief weekend

FULL TIME HULPKOK

Nederlandstalig
Eigen vervoer (niet bereikbaar met openbaar vervoer)
5 dagen per week inclusief weekend
Wil je werken in een dynamisch team in een groene omgeving
en heeft u interesse in één van bovenstaande functies?
Wij kijken alvast uit naar een mailtje met uw motivatiebrief en cv!
Domein Martinus
Sniederspad 133, 2980 Halle-Zoersel
info@domeinmartinus.be

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.

SLAGERIJ PATRICK
Brugstraat - St-Job
zoekt
AFSPANNING DE KROON IN BRASSCHAAT
is op zoek voor onmiddellijke indiensttreding

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

2 PARTTIMERS
Inlichtingen Tel. 03 636 11 53
of 0472 46 38 89

Vacatures
Kelner / Dienster
Barman / Barvrouw
Fulltime / Flexi / Student

info@loteling-schilde.be

03/353 02 17

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

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

BROOD & BANKETBAKKERIJ
TE SCHOTEN
vraagt

VERKOOPSTER (voltijds)
FLEXI MEDEWERKERS
voor winkel tijdens weekend

JOBSTUDENTEN
weekend (vanaf 16 jaar)

verzorgd voorkomen en perfect Nederlandstalig

03 658 58 69 - 0476 21 80 97

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

GEZOCHT
WIJ ZOEKEN VOOR ONS KANTOOR VERSTERKING
IN DE RECHTSTAKKEN

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

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

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

De Vogelenzang/Old Birdy
zoekt

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

STUDENTE/KEUKENHULP
Weekend (zeker op zondag)

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.

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

Gezocht

POETSVROUW

Bruynseels-Vochten is op de dag van vandaag één van de grootste raamconstructeurs in België. Dit zowel op de
particuliere , de projectmarkt als op de verandamarkt. Wij sturen elke dag onze 60 plaatsingsploegen de baan op,
op weg naar een volgende tevreden klant. Door de constante investering in onze firma en onze medewerkers
zijn we gekend om onze tevreden klanten. Dit alles is uiteraard dankzij de dagelijkse inzet van onze meer dan
150 medewerkers die elke dag hun uiterste best doen om al deze projecten tot een prachtig einde te brengen.
Een sterk team van gemotiveerde vakmensen die elk project secuur afwerken van begin tot einde!
Dat is onze sterkte.

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

Om aan de permanente stijging in de orderportefeuille te kunnen voldoen en de vele projecten tot een goed
einde te brengen, zijn wij op zoek naar gemotiveerde medewerkers.

Vast contract

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

Functieomschrijving

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

dan
voor

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

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

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

Gevraagd

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

STUDENTE
of FLEXI
WEEKENDHULP
Bakkerij PAESHUYS
Schoten

03 658 42 84

•
•
•
•
•
•

Een jonge, pas afgestudeerde en eveneens leergierige persoon behoort ook tot de mogelijkheden
Enige relevante werkervaring is een troef
Technische kennis van buitenschrijnwerk en haar detaillering een groot pluspunt
Je werkt uitermate nauwkeurig en bent stressbestendig
Je beschikt over een goede kennis van Autocad en office

VERANDA DAGEN

PLAATSERS

za. 21 & zo. 22 oktober

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

ALLROUND METSER
VERANDA
DAGEN
TECHNISCH MEDEWERKER RAAMAFDELING

PLAATSERS

za. 21 & zo. 22 oktober

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

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

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

TECHNISCH MEDEWERKER RAAMAFDELING

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

Aanbod

•
• •Aantrekkelijk
loon
metmet
extralegale
voordelen.
Binnen deze functie
werkaangevuld
je in teamverband
ervaren collega’s.
• Je rapporteert aan het diensthoofd of zijn assistent.
Aanbod

Nieuwbouw
& renovatie - centraal
10 jaar waarborg
• Je komt terecht in een familiebedrijf op mensenmaat waar de werknemer en een positieve
groepssfeer
constructie en plaatsing
Aanbod
staat en u geenGraag
nummer ontvangen
bent maar een teamlid.
wij uw CV en sollicitatiebriefKwaliteitsgarantie,
op
Maatwerk alle veranda’s zowel modern als klassiek
Onmiddellijk
contract binnen
stabiel
bouwbedrijf!
•• Een
aantrekkelijkvast
salarispakket
aangevuld
met
maaltijdcheques
m.vochten@bruvo.be
of u een
kan
ons
steeds contacteren
03/666.57.86
Van A totop
Z geregeld:
ontwerp, fundering tot bezetting en verwarming
•• Wij
bieden je doorgroeimogelijkheden
competentie
Aantrekkelijk
loon aangevuld metnaar
extralegale
voordelen.

voor verdere vragen of aanbiedingen.

Nieuwbouw & renovatie - 10 jaar waarborg

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

voor verdere vragen of aanbiedingen.

RAMEN • DEUREN & VERANDA’S
in ALUMINIUM & PVC

Man zoekt flexijob, koken
of
schoonmaken
tel
0485.455.258 (particulier) Z564
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Groene ontruimingspijlen op kruispunt
Sint-Job werken opnieuw naar behoren

AWV stelde dat de pijlen werken met een detectielus in het wegdek. Die
registreert de voertuigen die zich aanbieden op deze strook. “Zo kan de
lichtenregeling van een kruispunt voertuigafhankelijk geregeld worden. Dat
zorgt voor een betere verkeersafwikkeling”, klonk het bij het agentschap. Die
heeft intussen een voorontwerp klaar om het kruispunt opnieuw in te richten.

Eind december vorig jaar stelde buurtbewoners Marc Mathé vast dat dat niet
het geval was. Hij zag daarin nochtans een oplossing om de verkeersknoop op
het kruispunt te ontwarren. Sinds kort werken de pijlen opnieuw.
Op het kruispunt komt het verkeer vanuit Schoten, Sint-Job en achterliggende
gemeenten, Brecht en het op- en afrittencomplex van de E19 samen. Op
piekuren zorgt dat dagelijks voor ellenlange files in zowat alle windrichtingen.
Het Agentschap Wegen en Verkeer had al dubbele aanrijstroken aangelegd
op de ronde punten aan het op- en afrittencomplex van de E19 en de regeling
van de verkeerslichten op het kruispunt herzien. Daarbij horen twee groene
ontruimingspijlen. Het verkeer dat vanuit Schoten links wil afslaan naar de
Beukenlei in Sint-Job weet bij het oplichten van de groene pijl dat dit op een
veilige manier kan. Het verkeer dat
van de afrit van de E19 komt en links
naar Brecht wil afslaan, heeft ook
zo’n pijl maar die werkte bijna nooit,
tot nu.
“Al meer dan een week werkt de
bewuste ontruimingspijl prima, zelfs
op zondag als er nauwelijks verkeer
is”, stelt de buurtbewoner tevreden
en dankbaar vast. Dit is nodig, want
de zichtbaarheid op het verkeer dat
vanuit de Handelslei naar de E19 of
richting Brasschaat rijdt, is daar
slecht.

Te
huur:
overdekte
autostaanplaatsen (carports), 60/
plaats,
Churchilllaan
258,
Schoten,
0475.277.132
R1
Denk je dat een narcist je leven beïnvloedt? Hulp of raad
nodig? bel 0473.51.44.49 R2
Te huur: Nieuwpoort, mooi appartement; ook weekends, 50 M
van de dijk; 4 personen, garage
met 2 fietsen http://www.duinenveld.be 0486 35 30 74 R3

DOKTERS

GEBIT GEBROKEN?

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

MEDISCHE HULP

TIJDENS WEEKENDS EN FEESTDAGEN

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

van vrijdagavond 19.00u tot maandagochtend
08.00u

OP OFFICIËLE FEESTDAGEN

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

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

Tel: 03 653 37 51
BRECHTSEBAAN 274 - 2900 SCHOTEN

Tel. 03 680 17 70

www.dellafaille.be

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

Aangepaste behandeling voor
diabetes- en reumapatiënten

Creëer uw
eigen geluk,
maar laat
ons helpen!

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

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

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

Dansstudio Syrah entertaint kinderen
bij vaccinaties in Antwerpse Zoo
Het kindervaccinatiedorp in de Antwerpse Zoo heeft er sind skort nieuwe tijdelijke
bewoners bij, de danseresjes van de Sint-Jobse Dansstudio Syrah. In toepasselijke
jungle-outfits en op Disney-muziek maken ze het de kinderen tussen vijf en elf jaar zo
aangenaam mogelijk.
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voor mensen, door mensen

Thuisverpleging
Wit-Gele Kruis

Afdeling Zoersel-Schilde
Turnhoutsebaan 329 / 2970 Schilde

03- 383 23 85

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

AA groep “Carpe Diem”

Schilde - Hulp aan mensen met een
drankprobleem

INFO: PETER
TEL: 0478 277 541

info@thuisverpleging-delelie.be
thuisverplegingdelelie
Thuisverpleging De Lelie

www.thuisverpleging-delelie.be

Volledige voetverzorging
Aangepaste behandeling diabetes
Ingegroeide nagels
Eeltverwijdering
Nagelcorrecties

voeten &
tenen

Medische voetverzorging bij u thuis

PEDICURE

(alleen op afspraak)

Ost Dirk
Tel. 0495 48 36 75

Sinds januari kunnen Antwerpse kinderen tussen vijf en elf jaar zich laten vaccineren
tegen het coronavirus in de Zoo van Antwerpen. Daar is speciaal voor hen een
kindervaccinatiedorp ingericht. “De kinderen worden gevaccineerd in afgesloten
hutjes met dierenbeelden. Na de vaccinatie blijven ze nog even in de wachtruimte. Om
het wachten zo aangenaam mogelijk te maken danst ons promoteam in het thema van
de Zoo. We kozen voor jungle-pakjes en Disney-muziek”, legt verantwoordelijke Vicky
Hellebusch van de Sint-Jobse Dansstudio Syrah uit. “Uiteraard zijn wij blij hieraan te
mogen deelnemen en zo de kinderen te entertainen. We kozen deze keer voor onze
jongere dansers omdat het om een kindervaccinatiecampagne gaat.” Dansstudio
Syrah is hiermee niet aan haar proefstuk toen, want vorig jaar mocht de dansers ook
al deelnemen aan de promocampagne voor jongeren in het vaccinatiedorp op de site
Park Spoor Oost.

