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Sint-Job heeft een Vredesboom

Simikos kampioen

Hof van Wezel heropend

Lentefeest van Academie Wijnegem

Grote verjaardagsshow Luc Caals 
in De Kaekelaar

Je zou het hem niet aangeven, maar Luc Caals wordt op 11 augustus zeventig jaar ‘oud’. 
Dat feit en omdat de zingende komiek dit jaar ook precies vijftig jaar op de planken 
staat, geven aanleiding tot heel wat activiteiten met als blikvanger een dubbele 
jubileumshow in De Kaekelaar in zijn eigen Schoten: op vrijdag 27 en zaterdag 28 mei.

“Vijf jaar geleden heb ik de toenmalige mijlpaal gevierd met één show in de zomertent 
van de gemeente Schoten in het park. Het werd toen een kleine overrompeling”, 
brengt hij in herinnering dat er toen net niet om stoelen gevochten werd door de fans. 
“Dit keer kies ik voor een volwaardige zaalshow in de grootste zaal van mijn gemeente: 
De Kaekelaar, op een steenworp van m’n huisje aan de Venstraat”, ontvangt hij ons in 
de foyer. Daar houdt de komiek de komende weken geregeld audiëntie om zelf kaarten 
te verkopen. Voor hard werken heeft Luc nooit zijn neus opgehaald.

“Mijn carrière kreeg na die act met de schijfmachine op televisie een doorstart als 
komiek. De rest is geschiedenis. Dorpsgenoot en vriend Marc Rombouts heeft misschien 
niet alles, maar toch van veel van wat ik allemaal gedaan heb op een podium een 
mooie, vier uur durende samenvatting gemaakt als videomontage. Die wordt verdeeld 
op USB-stick en is te koop bij De Bode van Schoten. Ik ben er wel trots op”

Muziek en humor worden ook de voornaamste ingrediënten van Lucs verjaardagsshow 
70/50. Die wordt opgevoerd op 27 en 28 mei, enkele maanden voor zijn verjaardag dus, 
die op 11 augustus. Caals krijgt er muzikale begeleiding van de Freddy Sunder Bigband 
onder leiding van Erik Buyle en zal tal van gasten begroeten tijdens de show. Uiteraard 
passeren ook een aantal Hazes-nummers de revue. Als vertolker van de smartlappen 
van de betreurde Amsterdammer liet Caals eerder meermaals de Lotto Arena vollopen.
Genieten en meezingen met de liedjes, lachen met de typetjes en grappen, maar nu en 
dan ook een ernstige noot. Want Luc Caals is veelzijdiger dan veel mensen denken. De 
dag voor zijn verjaardag zit Luc Caals naar aloude traditie aan zee waar hij optreedt 
in Het Witte Paard in Blankenberge. Hij neemt deze 
zomer ook twee ATV-vertellingen voor zijn rekening; in 
Merksem en Kapellen. En een dag na zijn verjaardag 
treedt Luc Caals dichtbij huis op in het Openlucht 
Theater (OLT) Rivierenhof.
 
Verder zijn er ook nog de hernieuwde samenwerking 
met komiek Dirk Van Vooren in het theaterstuk 
‘Het spook van de operette’ in oktober en Caals 
Trakteert op 13, 14 en 15 mei in het Fakkeltheater.

LUC CAALS VIERT 70/50: TICKETVERKOOP
Voorstellingen jubileumshow in Schoten op vrijdag 27 mei (15u) 
en zaterdag 28 mei (20u)Tickets te koop in Foyer De Kaekelaar, Sint-
Cordulastraat 10 in Schoten op zaterdag 23 en vrijdag 29 april bij de artiest 
zelf. Die zal aanwezig zijn van 14 tot 17u. Laat deze kansen niet liggen want de 
kaartverkoop loopt als een trein. USB te koop bij Bode Van Schoten.
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beste kwaliteit

PVC of aluminium
profielen van topmerken
Reynaers en Veka

Ons veranda showpark is alleen in
Kalmthout te bezichtigen

Maatwerk alle veranda's zowel
modern als klassiek

Eigen productie in
aluminium & PVC

Van ontwerp en fundering tot
bezetting en verwarming

Plaatsing ingebouwde airco's &
electrowerken

NIEUWBOUW | RENOVATIES
TOTAALPROJECTEN

Verandadagen uitsluitend te Kalmthout

Brasschaatsteenweg 292

T 03 666 57 86 - info@bruvo.be

Bezoek onze website www.bruvo.be of
bel voor een gratis offerte naar 03 666 57 86

OPEN VERANDA DAGEN

Op 23 en 24 april
van 10u tot 17u
in Kalmthout

Al méér dan 35 jaar
uw veranda en ramenspecialist
in pvc en aluminium
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Brechtsebaan 591, 2900 Schoten 

Onvoorstelbaar 
veel & mooi!

Waar anders?!

www.rodenburghomeandgarden.com

Waar anders?!Waar anders?!
Vanaf nu:

7 op 7 open!

09.00 -18.00 u (ook op dinsdag)



    Koningshof    Koningshof
Thuishulp

OUDER WORDEN IN ALLE RUST EN 
COMFORT BIJ U THUIS, DAT IS ONZE 
PRIORITEIT!

EEN VAST EN VERTROUWD GEZICHT 
OMRINGT U MET AANDACHT, TOPSERVICE 
EN EEN WARM HART.

Graag stellen we ons even aan u voor:
Ons team bestaat uit een groep ervaren persoonlijke 
thuishulpen die in uw eigen vertrouwde omgeving de 
nodige hulp en ondersteuning bieden, dit met het oog op 
uw privacy én rust.
Wij bieden niet enkel hulp in huishoudelijke taken, maar 
even belangrijk tijd en aandacht die we echt aan u 
besteden.
Wij hebben een missie: 75-plussers te laten genieten van 
onze hulp, ondersteuning, opvang, gezelschap, ... Maar 
ook om samen een lekker kopje koffie te drinken met een 
goede babbel, én een hele belangrijke: het ontzorgen van 
uw familie en mantelzorgers.

• Kookt u niet meer graag elke dag?
Dat mag! Wij verwennen u en maken een 
lekkere maaltijd klaar in uw keuken.

• Je doet nog wel graag boodschappen, 
maar toch liever niet meer alleen?
Dan doen wij die toch gewoon gezellig 
samen!

• De was, de strijk, u ziet er vaak tegenop?
Geen probleem, ook dat doen we met plezier.

• Voelt u zich soms toch wel eens eenzaam? 
Wij nemen de tijd om te praten én vooral te 
luisteren.

Zin om deel uit te maken van ons 
Thuishulp Koningshof Team?

Stuur zeker je cv en motivatie naar Yolande Helsen: 
thuishulp@residentie-koningshof.be

Wij brengen de lente bij u thuis!

Onze Thuishulpdiensten zijn beschibaar 
vanaf 21 maart 2022 en worden aangeboden 
door vzw Residentie Koningshof, erkend 
dienstencheques-bedrijf in uw buurt.

Wij bieden onze diensten aan vanaf 3u per dag, 
zowel bij u als gezin als alleenstaande.

Binnenkort opening van onze kantoren:
Bredabaan 507A | 2930 Brasschaat

Wil u ons graag contacteren? 
0492 72 22 40 of thuishulp@residentie-koningshof.be

Wil je een vrijblijvende aanvraag indienen? 
www.thuishulp-koningshof.be

ERKEND DIENSTENCHEQUES-BEDRIJF
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ERKEND DIENSTENCHEQUES-BEDRIJF

Brecht – Sloop oud 
consultatiekantoor Kind&Gezin

in Gasthuisstraat van start        

Drie nieuwe noodwoningen moeten er tegen voorjaar 2023 verrijzen in de 
Gasthuisstraat 32. Dat betekent een investering van ruim 800.000 euro waarvan 
de helft gesubsidieerd. Al in december 2020 kende Wonen Vlaanderen hiervoor 
435.000 euro toe.

De sloop van het oude gebouw in de Gasthuisstraat 32 is gestart. In het gebouw 
waren jarenlang Kind&Gezin en Gezinszorg Villers gevestigd. Die verhuisden 
in februari 2020 al naar de overkant, in het voormalige ACV-kantoor in de 
Gasthuisstraat. “Het gebouw is versleten en wordt gesloopt. Er komt een 
nieuwbouw met drie nieuwe woonsten: een gelijkvloers appartement dat 
toegankelijk is voor mindervaliden. Op de eerste verdieping komt een appartement 

met twee slaapkamers en daarboven 
nog een duplex met drie slaapkamers. 
Alle appartementen hebben een terras en berging”, lichtte schepen van Wonen 
en Patrimonium Daan De Veuster (CD&V) eerder al toe.

De noodwoningen krijgen zo een stek over de welzijnscampus en zijn dus kort 
bij de sociale assistente gevestigd. Die voorziet in de nodige begeleiding bij 
de zoektocht naar een oplossing op lange termijn. De woningen vangen acute 
woonnoden op in de brede zin van het woord: een psychosociale crisissituatie, 
relationele problemen, uithuiszetting, gewelddreiging, huisbrand en dakloosheid 
omwille van financiële problemen. “Nog interessant aan dit project is de nieuwe 
verbinding voor tussen de Gasthuisstraat en het Gemeentepark”, stelt de 
schepen. 

Brecht beschikt momenteel over twee noodwoningen in de Dorpsstraat in Sint-
Lenaarts, boven de oude bibliotheek. Deze zijn echter afgeleefd en voldoen niet 
meer aan de normen van een moderne woning. Ze zijn ook niet toegankelijk voor 
mindervaliden.

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 kort-
lang 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

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

Projectgronden, afbraakpanden, 
opbrengsteigendommen, etc. 

Contacteer ons op 
0472/98.33.10 

of info@8c8vastgoed.be,
Carolien Snoeys, 

8C8 VASTGOED BVBA





Sarah Geeft vzw steunt 
vluchtelingen uit Oekraïne     

Sarah Geeft vzw is een (ruil-) winkel voor kinderen van 0 tot 16 jaar in de Filip 
Bourletstraat 32-38 in Schoten. Ze hebben er kleding, speelgoed en alles voor een 
babyuitzet. Iedereen, uit alle gemeentes, is er welkom. Voor de vluchtelingen uit 
Oekraïne organiseert Sarah Geeft vzw een aantal acties. 

Actie 1: vluchtelingen kunnen er terecht om spulletjes aan te schaffen. Per kind 
zullen zij 10 kledingstukken gratis schenken. Bovendien kunnen de vluchtelingen aan 
een speciaal tarief extra kleding aanschaffen: 0,5 euro (in plaats van 1,50 euro) per 
kledingstuk. Actie 2: er staat een collectebus in de winkel of er kan een bedrag gestort 
worden op de rekening van Sarah Geeft vzw (BE06 9733 4902 4222 met vermelding 
‘Oekraïne’). Per 1 euro zullen er 3 kledingstukken geschonken worden aan de 
vluchtelingen. Actie 3: een school uit Wijnegem vraagt (in het kader van de Vasten) haar 

400 leerlingen om één product mee naar school te brengen; verzorgingsproducten, 
conserven, ... Via Sarah Geeft zullen deze producten tijdens het winkelbezoek van een 
vluchteling aan hem/haar geschonken worden. 

Wenst u (privé, school, vereniging,...) ook iets te organiseren? Stuur dan via de 
Facebookpagina Sarah Geeft vzw een berichtje met uw contactgegevens. Zij 
contacteren u zo snel mogelijk.

nieuwbouw - renovatie - herstelling
Plaatsen van rookmelders

Domotica !
Tel. 03 383 45 56

GSM 0495 57 22 10
BIT1@telenet.be

Lp’s, singles, ik koop collecties 
Jazz, Soul, Pop etc.. cd’s dvd’s, 
boeken, strips, fi lmaffi ches, 
pick-ups aan beste prijs 
tel 0475.376.496  Z101

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

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

Te huur: Blankenberge, 
appartement met zeezicht, 
opgefrist, 2 slaapk., inger. 
keuken, zuiders terras, douche en 
bad, app. wc, wifi , digit. Tv, alle 
comfort, info tenzon@telenet.
be of 03.666.35.80 na 20 uur

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





Brecht – Defensie oefent opnieuw 
op Groot Schietveld, 

ook herstel heide schiet op 

Sinds kort test Defensie opnieuw munitie op het Groot Schietveld. “Dit gebeurt 
in de meest veilige omstandigheden, omwonenden zijn op de hoogte”, klinkt 
het geruststellend. 
“Na de brand in het Groot Schietveld van 23 april heeft het Bataljon Artillerie 
al een aantal activiteiten opnieuw opgestart. Zo werden de binnenstanden in 
Brasschaat opnieuw in gebruik genomen, werden er munitietesten uitgevoerd 
buiten de heide en niet-ontplofte munitie vernietigd door DOVO”, laat het 
Bataljon weten. “Nu start Defensie met het uitvoeren van beperkte testen 
met diverse munitie. Deze testen worden uitgevoerd in de meest veilige 

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

omstandigheden, maar zullen 
hoorbaar zijn voor de omwonenden.” 
Deze testen zijn nu mogelijk dankzij 
inspanningen van Defensie en 
het Agentschap Natuur en Bos. 
“Er werd een plan uitgewerkt om 
in de loop van de volgende jaren 
het Groot Schietveld te herstellen 
en zelfs duurzaam te verbeteren, 
zowel op het vlak van natuurbeheer 
en –behoud als op het vlak van 
brandveiligheid. Een deel van het 
plan is nu uitgevoerd of in uitvoering 
en laat ons toe om een aantal 
activiteiten in de heide op een veilige 
manier terug op te starten”, stelt 
Defensie gerust op Facebook.

IK KOOP UW
RENOVATIEPROJECT-

OPBRENGSTEIGENDOM.
Zelfs in slechte staat!

Danny tel. 0472 87 82 24



TOYOTA YARIS CROSS
HYBRIDE

TOYOTA. THINK ABOUT IT.

EEN HYBRIDE VOOR DE 
PRIJS VAN EEN BENZINE*

DA’S NORMAAL

  4,4-5,1 L / 100 KM  |  100-115 G / KM (WLTP)
Milieu-informatie (K.B. 19.03.2004): toyota.be

Afgebeeld voertuig met opties of accessoires. *Aanbieding geldig op bepaalde modellen. Yaris Cross – de hybride versie aan de prijs van de benzine 
versie: stemt overeen met een korting van € 1.250 op de hybride versies van de Yaris Cross; dit bedrag van € 1.250 stemt overeen met het prijsverschil 
tussen de Hybride versie (referentiemodel: Yaris Cross 1.5 Hybrid Dynamic Plus, € 29.010 BTWin) en de vergelijkbare benzine versie (Yaris Cross 1.5 Petrol CVT, 
€ 27.760€ BTWin). Aanbieding geldig van 01.01.2022 tot en met 31.01.2022 zolang de voorraad strekt. Raadpleeg toyota.be of contacteer je concessiehouder 
voor alle informatie over de aanbieding, de voorwaarden, de gemeten waarden/het verbruik of de � scaliteit van je voertuig.

5 jaar gratis waarborg, Toyota Eurocare wegbijstand tot 10 jaar mits jaarlijks onderhoud in het erkende Toyota-netwerk. Verlengde 
dekking van de hybride batterij tot 10 jaar mits jaarlijks gratis check-up in het erkende Toyota-netwerk: aanbiedingen onder 
voorwaarden. Meer info op toyota.be of bij jouw erkend Toyota-verkooppunt in België.

TOYOTA VAN DIJCK
Ringlaan 2 - 2960 BRECHT
Tel.: 03 313 05 79
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ZETELOPMAKERIJ 
GORDIJNEN
PROJECTEN   
PVC VLOEREN

LEO DRIES
I N T E R I E U R - D E C O R AT I E

Straf concert van De Bonanazas en 
ook nog 2500 euro voor dierenasiel    

Schotenaar Peter Elsen knoopte na corona opnieuw aan met de traditie van een 
benefietconcert. De Bonanzas  speelden in een goed gevulde De Kaekelaar. Eén 
toeschouwer was extra opgetogen met het optreden: Linda Lemmens mocht even 
het podium op om een cheque op te halen voor het Schotense dierenasiel.

Dat dierenasiel is sinds eind vorig jaar bezig met het bouwen van een nieuw 
opvangcentrum door honden en katten. Na ruim 52 jaar was het echt nodig om de 
huidige koterij langs de Sluizenstraat te vervangen door degelijke infrastructuur. 
Zonder tegenslagen kan het nieuwe dierenasiel in september van dit jaar worden 
ingehuldigd.

Er komen in totaal veertien ruime hondenhokken met binnen- en buitenruimte, 
twaalf verblijfplaatsen voor katten 
met bijhorende lokalen, een 
quarantaineafdeling, een plek om 
het dierenvoedsel te bereiden en een 
bescheiden kantoorgedeelte. De bouw 
kost minstens 700.000 euro en veel 
subsidies krijgt de vereniging niet. 
En dus zijn alle bijdragen, zoals die 
van Peter Elsen, welkom. Voorzitter 
Linda Lemmens was sprakeloos bij de 
ontvangst van de mooie gift.

“Dat bedrag kreeg ik bijeen door de 
ticketverkoop en de bijdragen van 
enkele sponsors waaronder schepen 
voor Dierenwelzijn Paul Valkeniers 

(Open Vld) en Uitvaartverzorging Van Staey-Leurs”, aldus Peter Elsen. Die legt de 
nadruk op de hulp die hij bij de organisatie van het concert ondervond van de 
vrijwilligers van het dierenasiel zoals Jozef Renteurs, die vestiaire bewaakte. 

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

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

Alle klinkerwerken, 
sierklinkers, kasseien, 
tuinpaden, terrassen, 

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

TE HUUR
GARAGEBOX 

EDISONPLEIN  SCHOTEN
0480 38 99 10



Meer weten over fiber en ons netwerk? 
Ontdek alle voordelen en voorwaarden op fiberklaar.be/aanpak.

Maken we jouw 
woning ook gratis 
fiberklaar? 

Ontdek de deelnemende 
providers in Schoten op 
fiberklaar.be  

 Kies  
je fiber- 

abonnement
voor 23 mei



1 mei Groene 
Groentesoep

Gehaktbrood met krieken en gekookte 
aardappelen

2 mei Tomaat- 
wortelsoep

Gebakken kipfilet met dragonsaus, gestoofde 
worteltjes en gratin

3 mei Courgettesoep 
met kruiden-

kaas

Orloffgebraad met Bordelaisesaus, 
boterboontjes en peterselieaardappeltjes

4 mei Pompoen-
crémesoep

Stoofpotje van kip met een tomaten slaatje en 
aardappelpuree

5 mei Bloemkool-
broccolisoep

Spaghetti Bolognaise met geraspte kaas

6 mei Soep van de dag Tongrolletjes op Normandische wijze, 
broccoliroosjes en stoemp met gebakken ui

7 mei Kervelsoep  Chipolatta met vleesjus, bloemkool in 
béchamelsaus en natuuraardappelen

8 mei Wortelsoep met 
balletjes

Varkenshaasje met sausje van roodbruin bier, 
knolselderblokjes en gebakken aardappel

9 mei Tomaat- 
courgettesoep

Vogelnestje met tomatensaus, erwtjes en 
aardappelpuree 

Volledige info & maandmenu 
www.petruskokaanhuis.be

Maaltijdservice
Petrus Kok Aan Huis

Warme maaltijden aan huis

info@petruskokaanhuis.be
Tel: 03 376 71 07

1 mei

2 mei

3 mei

4 mei

5 mei

6 mei

7 mei

8 mei

9 mei

Warme maaltijden aan huis

Soep 
Hoofdgerecht

Dessert

€ 10,00

De lekkerste maaltijdservice  
uit de buurt
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Sint-Job – Leerlingen BuSo Kristus 
Koning huldigen vredesboom in uit 

solidariteit met Oekraïne     

De magnolia voor de school van BuSo Kristus Koning in de Bethaniëlei staat sinds 
kort symbool voor vrede. De leerlingen van deze overigens eerste vredesschool van 
de provincie Antwerpen creëerden houten duiven, slingers en silhouetten om de 
boom te tooien tot vredesboom. Met een gedicht en lied huldigden ze de boom in.

“De oorlog in Oekraïne beroert ook onze school. Een collega vangt een Oekraïens 
gezin bij hem thuis op en in de lessen Algemene Sociale Vorming en godsdienst 
bespreken we die oorlog”, legt directeur Tom Laforce uit. “We wilden gevolg 
geven aan de oproep van de Oekraïense president Zelensky en tonen dat we als 
één blok achter de vredesgedachte staan. Alle afdelingen zetten al hun kennis en 
vaardigheden in om dat ook uit te dragen.” De vredesboom kleurt geel, blauw, groen, 
rood en zwart. “Dat zijn de kleuren 
van de vijf werelddelen en uiteraard 
ook het geel-blauwe van Oekraïne”, 
verduidelijkt preventieadviseur Kris 
Geysen. 

Alle afdelingen van de school werkten 
eraan mee. “De leerlingen van het 
eerste jaar Observatie creëerden 
plastic silhouetten, het tweede jaar 
hout maakten houten vredesduiven 
De leerlingen van de afdeling schilder-
decoratie schilderden die. De Afdeling 
confectie maakt dan weer De mooie 
vredesvlag in de kleuren van Oekraïne 

is dan weer het werk van de afdeling Confectie en Textielnijverheid. De afdeling 
hoeklassen zorgden voor een gepast kader hiervoor. De afdeling tuinbouw leverde 
de vredesvlam voor de vredesboom.” Juf Kell Van Eycke van Algemene Sociale 
Vorming besteedde in de lessen heel wat aandacht aan de oorlog: “De verschillende 
silhouetten zijn voorzien van boodschappen als iedereen is gelijk en iedereen moet 
er zijn. De leerlingen vulden zelf in hoe zij dit zagen.” 





Jouw regionale partner in verzekeringen.

Kom zeker eens langs om te informeren

wat wij voor u kunnen betekenen!

SCHOTEN     SINT-JOB
Hoogmolendijk 2, 2900 Schoten  Brechtsebaan 6A, 2960 Sint-Job-in-’t-Goor
03 658 00 14     03 636 02 20 

kantoor.fi delia@verz.kbc.be             RPR 0835.351.726              www.fi deliaverzekeringen.be

Sint-Job – Nieuwe luifel voor sociale 
kruidenier De Schakel dankzij steun 

Groot Brecht met een Hart         

Op de tweewekelijkse groentebedeling overhandigden Maria Struyven en Gust 
Joosen van Groot Brecht met een Hart officieel een cheque van 3.100 euro. 
Met het geld kocht welzijnsschakel De Schakel een extra luifel. Zo moeten de 
klanten niet meer in de regen aanschuiven.

Een jaar lang zamelde Groot Brecht met een Hart, ontstaan uit de 
seniorenvereniging Neos Groot Brecht, geld voor inwoners die het minder 
breed hebben. Twee jaar na datum maakten ze tijdens Brecht Borrelt de 
mooie som van 23.385 euro in. Dat 
bedrag verdeelden ze over twaalf 
lokale verenigingen, onder wie De 
Schakel. “We zijn heel blij met het 
geld”, bekent voorzitster Chris Dillen. 
“Zonder deze middelen was deze luifel 
er niet gekomen. We konden deze nu 
uitstrekken over de hele lengte van 
de sociale kruidenier. Zo moeten de 
klanten niet aanschuiven in de regen, 
wat zeker tijdens de lockdowns wel 
een probleem was.” Maria en Gust 
zagen met eigen ogen dat het geld 
goed besteed is. “Het doet deugd 
om te zien dat we op deze manier 
bijdragen voor de medemens die het 
wat moeilijker heeft”, bevestigen ze.

Die groep wordt alleen maar groter, merkt Tony Wouters van De Schakel: 
“Toen we vijf jaar geleden startten 
met de groentebedeling ontvingen 
we hier zeventien gezinnen of 38 
personen. Vandaag komen hier 
honderdvijftig gezinnen, samen goed 
voor driehonderd mensen, langs. ”De 
werking groeide de laatste jaren sterk 
en zo ook de accommodatie in en 
achter de pastorie in de Kerklei. “We 
mogen rekenen op een fantastisch 
team van dertig vrijwilligers die hier in 
weer en wind de mensen ontvangen. 
Jammer genoeg, ziet het er niet 
naar uit dat we snel zonder werk 
zullen vallen. Integendeel, de oorlog 
in Oekraïne en de stijgende prijzen 
beloven niet veel goeds.”

Loodgieterij 

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

Koper- en zinkwerken
Plaatsen van 

badkamers en warmwatertoestellen
Rioleringswerken

T. 03 658 18 99  GSM 0475 83 78 50

Koper- en zinkwerken



Meer weten over fiber en ons netwerk? 
Ontdek alle voordelen en voorwaarden op fiberklaar.be/aanpak.

wie?
Fiber

Jouw internetprovider kies je helemaal zelf!
Net als je fiberabonnement. Dankzij ons open netwerk 
heb jij alle vrije keuze, nu en in de toekomst.

Ontdek de deelnemende 
providers op fiberklaar.be  

 Kies  
je fiber- 

abonnement
voor 23 mei





Door de wind, door de regen: 
de 110de Scheldeprijs werd gevierd     

Nee. Het weer zat niet echt mee voor de renners en al evenmin voor de supporters en 
cafébazen langs het parcours van de Scheldeprjjs. Er was gelukkig de fantastische 
winnaar Alexander Kristoff en de diehards onder de sfeerzoekers lieten zich geheel 
terecht niet afleiden door de storm, regen en wat barre temperaturen.

Minister Annelies Verlinden, die de Scheldeprijs al sinds haar kindertijd in haar hart 
gesloten heeft, maakte bijna de hele drukke koersdag live mee. Rond de middag 
gaf ze samen met burgemeester 
Maarten De Veuster het startsein 
voor de vrouwenrace. Drie uur later 
stopte ze winnares Lorena Wiebes een 
bloementuil toe en de politica had ook 
nog adem over voor een werkbezoek 
aan de commandopost van dit 
topsportevenement. 
Waarnemend korpschef Tim De Vos 
van lokale politie Schoten toonde de 
minister hoe alleen al op Schotens 
grondgebied 92 politiefunctionarissen in 
de weer waren, waarvan van 42 mannen 
en vrouwen uit de lokale zone. Minstens 
vijf daarvan - het recent nog versterkte 
fietsteam - reden zelf op twee wielen 
rond. Er was ook een gewaardeerde 
bijdrage van de federale politie. 
De vele camera’s langs de aankomstzone 
registreerden geen ongeregeldheden, 

toch niet tot op het moment dat wij dit stukje intikten. Al zal het daarna ook wel zijn 
meegevallen. De cafébazen hadden in overleg met de politie afgesproken om alvast 
hun buitentogen om 23 uur op te kramen.

Al verdienen diegenen die het tot dan hebben volgehouden eigenlijk een bijna even 
grote trofee als winnaar Alexander Kistoff. Zeker die ene Noorse supporter die tijdens 
de ceremonie protocollaire moedig met de vlag van zijn land stond te zwaaien in de 
ware herfststorm, die de finale van de Scheldeprijs teisterde. 

Lokale wielerheld Michael Van Staeyen haalde woonplaats Schoten niet met de fiets, 
maar kreeg desondanks een warm onthaal van tantes, ooms en andere supporters, 
die eerder al mee naar startplaats Terneuzen waren gereisd voor Michaels afscheid.



Te koop: 8 banden goede staat, 
4 ervan 215/55R16/93V en 4 
ervan 205/50R16/87H samen 
120 euro tel 0486.245.784  U1

Te huur: mooi gezellig 1 slpk 
app. te Middelkerke, 100m van 
zeedijk tel 0472.259.238  U2

WOUTERS KATHARINA

Advocaat
Erkend bemiddelaar in 

familiezaken

Kasteeldreef 36
2900 Schoten

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

kathy.wouters@advocaatwouters.be

Brechtse zeventigers verzamelen in 
Kempuseum en Sint-Jorisgilde       

Veertig zeventigjarigen van Brecht hielden met wat vertraging een reünie. Eigenlijk was 
deze samenkomst al gepland voor november vorig jaar. Nu kwam het er dan toch van. Al 
moesten enkelen nog afhaken vanwege een coronabesmetting. 
“We deelden ons op in twee groepen. Zo brachten we afwisselend een bezoek aan het 
Kempuseum en de Sint-Jorisgilde”, legt zeventiger Jef Van Dyck uit. “In het museum kregen 
we een boeiende gegidste rondleiding. Bij de Sint-Jorisgilde vernamen we meer over de 
geschiedenis van deze oudste Brechtse vereniging en werden we ingewijd in de gebruiken 
en geplogenheden van deze vereniging. We mochten de handgeschreven historische 
gildeboeken inkijken en een demo van de voetbogen bijwonen. Met een drankje sloten het 
bezoek af.” De zeventigers bezegelden hun reünie met een lekkere maaltijd in Brasserie De 
Schandpaal en bleven er nog lang gezellig napraten.

Klok 
stuk?

Alle merken GRATIS
afgehaald en teruggebracht

03 652 17 77

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

‘s-Gravenwezel (niet geschikt voor kinderen)
geen huisdieren

0493 42 80 79

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

 0479 282 605

Te koop: TV PHILIPS Led 
40PFL7664H12 en DVX 480 
Dolby digital scart + kabel - 
VP: � 60,00, 03.248.41.00  U3

Te Huur: garagebox 13m2 
centrum Schoten - 50�/mnd 
- info: 0473.494.458  U4

Te koop: opbergkast(en) 
wegens omst. H220cm 
B110cm of 85cm, 24 of 18 
schabben tel 0496.877.545  U5



TUINKRIEBELS
VRIESELHOF

Plantenmarkt en tuinbeurs
in Oelegem (Ranst)

30 april & 1 mei 2022
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PROVINCIAAL GROENDOMEIN VRIESELHOF
Schildesteenweg 95, 2520 Oelegem (Ranst) 

TUINKRIEBELS

10JAAR

Koop je ticket vooraf:
www.provincieantwerpen.be     Tuinkriebels
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de Coster viert eerste lustrum       

Kevin De Coster verloor op 16 maart vijf jaar geleden de strijd tegen 
slokdarmkanker. Hij zette zich toen ook in voor Kom op tegen Kanker. Zijn 
familie en vrienden zetten zijn werk nog steeds verder. De Actiegroep Kevin de 
Coster vierde het vijfjarige bestaan met een ontbijt en wandeling.

Dirk en Nadine de Coster verloren in 2016 hun zoon Kevin. Sindsdien zet de hele 
familie, dochter Kelly en haar gezin incluis, zich in voor Kom Op Tegen Kanker. 
Sinds 2017 is er jaarlijks de Memorial Kevin de Coster. Intussen groeide de 
actiegroep uit tot een kern van twaalf leden. “Daarnaast krijgen we de hulp 
van een twintigtal vrijwilligers”, benadrukt Kelly de Coster. Intussen is de 

Actiegroep ook verhuisd van Sint-
Job naar Zoersel. De actiegroep 
neemt na het coronajaar de draad 
weer op. “Zelfs na vijf jaar doet het 
nog steeds deugd om Kevins werk 
voort te zetten”, meent Nadine De 
Coster. Naast het organiseren van 
een nieuwe memorial verkochten ze 
dit jaar al vierhonderd liter soep, een 
record. In dit eerste lustrum pakten 
ze uit met een nieuwe activiteit: een 
ontbijt en twee wandelingen van vijf 
en tien kilometer op zondag 3 april.

https://memorial-kom-op-tegen-
kanker.jimdofree.com/

Voor het behalen van
rijbewijs B

Tel. 0475 64 14 13

RIJSCHOLING.BE
Veilig leren autorijden

Fonoplaten: ik koop collecties 
lp, singles, Rock, Pop, Jazz, etc.. 
ook Hifi , Pick-up, cd, dvd, strips, 
beste prijs tel 0475.37.64.96

Te huur: appartement met 2 
slaapkamers en terras, Deu-
zeldlaan te Schoten, geen lift, 
2e verdiep, rustige blok, vrij 
1 juni, prijs 775 euro/maand 
incl garage, te bevragen na 
16 uur 0472450055  Z591

Te huur: vakantieverhuur, 
Oostende, apart. volledig in-
gericht vr 4 personen, zij-
delings zeezicht op 50m 
vd zeedijk, 03/384.14.38 
0477/53.77.18  Z592

Garagepoorten   
domeinpoorten  

zonwering  rolluiken  
automatisaties

alle herstellingen
en onderhoud

03/658 14 80
info@poortencentrale.be









Gepensioneerde Dame (85) is op 
zoek naar bij hulp in huishouden 
op donderdagnamiddag ( Poolse 
ook welkom) 0498 360 823  U6

Autokeuring: geen tijd of zin , 
gpnsrd dir. chauffeur doet dit 
voor u: afhalen en gekeurd 
terug afl everen: 25 euro/keu-
ring. Info: tel. 0484.263.811  U7

Te koop: metaaldetector met 
twee pointers!! Vaste prijs: 
250euro 0487.49.42 15  U8

Pidpa steunt twee Schotense 
ontwikkelingsprojecten 

Vertegenwoordigers van drinkwatermaatschappij Pidpa reikten zopas 
een tegelijk symbolisch als mooi geldbedrag uit aan twee Schotense 
ontwikkelingsprojecten die zijn weerhouden voor HidroPlus-steun.

Met HidroPlus steunt Pidpa ontwikkelingsprojecten die zorgen voor duurzame 
watervoorziening en afvalwaterbehandelingen. Na het formeel en inhoudelijk 
onderzoek heeft de Raad van Bestuur van Pidpa eind februari twee Schotense 
aanvragen uit de editie 2021 goedgekeurd voor HidroPlus-steun. 

Het project Sasel van de Vrienden van William rond het onderhoud van een 
waterinstallatie in El Salvador ontvangt 2.864 euro steun. Het school- en 
landbouwproject van de Christengemeente Emmanuel krijgt  4.000 euro.

Sasel is een project dat zich richt op de emancipatie van een Indiaanse 
vluchtelingengemeenschap die zich tijdens de burgeroorlog op de vuilnisbelten 
van El Zaïte (Zaragoza, El Salvador) vestigde en daar nu nog probeert te 
overleven.

De vzw Christengemeente Emmanuel voorziet onderwijs en opleidingen voor 
kinderen in Benin in West-Afrika. Daarnaast zorgt de vzw voor een duurzame 
ontwikkeling van landbouw en veeteelt. Dit doen ze bijvoorbeeld door een stuk 
grond om te bouwen tot kippenkwekerij, landbouwgronden te bewerken om 
het verlies van biodiversiteit te verminderen en verscheidene gewassen aan te 
planten voor duurzame lokale arbeidsplaatsen.

De aanvragers van beide projecten, Karel Vanspringel en Rita Lamote, zijn 
Schotenaar en lid van de adviesraad Schoten Solidair, het vroegere GROS. 
De uitreiking van de steun aan hun organisaties gebeurde in het bijzijn van 
burgemeester Maarten De Veuster en de schepenen Véronique d’Exelle 
(ontwikkelingssamenwerking) en Walter Brat (milieu en duurzaamheid).

Wij bestaan 60 jaar en trakteren!

Eéntje op kosten 
van de zaak!

Verjaardagsactie:

BEZOEK ONZE
WINKEL IN
SCHOTEN

Industriepark Brechtsebaan 16,
2900 Schoten
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EN ANDERE PLAATSEN

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

- ERVAREN SCHILDERS -

T +32 3 353 33 30

     chapeau schilders

www.chapeauschilders.be

     chapeau schilders
- ERVAREN SCHILDERS -



Lentefestival doet jong muzikaal 
talent ontluiken 

Dat ook de afdeling lichte muziek van de academie van Wijnegem, Schilde 
en Zoersel over heel wat jong talent beschikt, bleek op het zopas gehouden 
lentefestival. Daarvoor werd de turnzaal van de lagere school De Notelaar 
omgetoverd tot bruisende concertzaal.

Het lentefestival is het jaarlijks samenspelfeestje van de jazzpoprockers van 
de academie. Wat normaal gezien het winterfestival us, moest door corona 
opschuiven naar een nieuwe datum. 
De leerlingen van onze muziekproductie zorgden voor een fijne omkadering, 

Te koop: eetkamer in Kerselaar, 
tafel met 6 stoelen, vitrinekast 
en lage dressoir, in zeer goede 
staat, prijs 850 euro te bevragen 
op nr 03.384.28.01  Z597

Gezocht: Oude emaille 
reclameborden in gelijk welke 
staat. Kijk eens op zolder,tuin of 
kippenhok. Ook interesse voor 
reclamevoorwerpen uit oude 
kruidenierswinkels -brouwerijen 
- garages. Geef goede prijs. 
0479/70.91.58 (particulier)  Z594

Tennisles te Schilde, kinderen 
vanaf 10j. woensd mid., groep 
max 4 pers vanaf 20 april, 8 
lessen, 120 euro, priveles volw.& 
kind, dag en uur overeen te 
komen, info tel 0495.20.35.80 
vandijckpiet@yahoo.com  Z593

belichting en fantastisch geluid. 
De ensembles zorgden voor de 
swingende muziek. En we hoorden 
ook enkele straffe zangeressen 
aan het werk. Artiesten en publiek 
genoten ervan om eindelijk nog 
eens zo’n feestje op de academie te 
kunnen beleven.

Uurwerken, batterijen 
en bandjes: Denys & Ca

Bredabaan 246
Brasschaat 03 430 20 83

www.denys-co.be

Luc geeft reeds 20 jaar de beste 
prijs voor de volledige 

opruiming van kelder tot zolder 
van uw eigendom. Snelle 

afhandeling, contante betaling!

0487/28 64 30



De beste woonlening 
vind je aan de toog
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Op zoek naar een woonlening?

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

Kredietvorm: hypothecair krediet met onroerende bestemming met zekerheid.

 
 
 
 
 

Zo simpel kan het zijn.

Marynissen Theo Cvba 
Villerslei 84

2900 SCHOTEN

tel 03 658 42 85

theo.marynissen@argenta.be

ON 0435 696 482 RPR ANTWERPEN
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ROYMANS JANSSEN
Villerslei 84 - Schoten -  03 658 42 85
FSMA-nr: 0755668701
schoten.villerslei@argenta.be

GARY PAULUSSEN
Rodeborgstraat 61 - Schoten - 03 658 08 47
FSMA-nr:60474-ON: 0475771538

MERVO
Brugstraat 37 - Sint-Job-in-’t-Goor - 03 636 25 53
FSMA-nr:65541-ON: 0875665817

KOEN VAN DER STEEN
Handelslei 123 - Sint-Antonius-Zoersel - 03 385 81 13
FSMA-nr:40296 cAcb-ON: 0879833649

SYMENS &C°
Molenstraat 30 - Brecht - 03 313 61 61
FSMA-nr:26832-ON: 0436267002

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

Kantoren in uw regio

ACACIA 
IS FAN
Net als 93%
van onze
klanten

Word ook fan
op argenta.be

93
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Versavel - Van Hees Bvba 
BREDABAAN 460

2930 BRASSCHAAT

tel 03 653 16 00

versavel-vanhees@argenta.be

ON 0476 108 761 RPR ANTWERPEN
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BON bij bestelling van gepersonaliseerde kaarten
van 50 stuks of 100 stuks.
Niet cumuleerbaar met andere acties. Max. één bon per bestellingGRATIS STICKERS

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

!

Lucas

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

COMMUNIE- OF LENTEFEEST?
WIJ VERZORGEN AL UW DRUKWERK

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

9

!!!

6 mei 2022

10 mei 2022

10 mei 2022

99999999
LENTEFEEST
L

ST

10 MEI 2022999990 MEI 20220 MEI 2022

LEVER JE 

EIGEN FOTO AAN 

EN WIJ MAKEN 

HET ONTWERP

VRAAG ER NAAR!

Brecht – Nieuwe tennishal De Merel 
Sport opent deuren      

Het is een lang parcours geweest voor Sofie Lombaerts en Tom 
Lauryssen die drie jaar geleden TC De Merel overnamen. Maar nu 
is het eindelijk zover, de indoor tennishal staat er en je kan er 
nu voor het eerst in de geschiedenis van de tennisclub zomer 
én winter een balletje slaan. De Merel Sport telt nu indoor vier 
terreinen en outdoor zes, naast drie padelvelden die afgelopen 
zomer in gebruik werden genomen. Ook het basketbalveldje 
werd al verfraaid. Deze maand starten nog de werken aan 
het horecagedeelte, sanitair, kleedkamer en de woonst. “We 
verwachten dat in het najaar van 2022 in gebruik te kunnen 
nemen”, stelt Tom Lauryssen. Tot dan blijft iedereen welkom in de 
verwarmde pop-uptent. “Je kan vanaf nu op de binnenterreinen 
spelen en in januari starten de nieuwe lessenreeksen met onze 
trainer Lode Lombaerts. We zijn erg tevreden, want nu kunnen 

onze leden deze winter al optimaal van de hal gebruikmaken. Zo 
kunnen we ook in de winter het clubgevoel behouden.” Het aantal 
leden is intussen al meer dan verdubbeld, van zo’n driehonderd 
tot ruim zeshonderd. De padelvelden worden geregeld door zo’n 
tweehonderd spelers bezocht.

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

Te huur: Middelkerke zeedijk, 
app. 3 slpk, 7p., alle comfort, 
wknd 195 euro, mw 195 
euro, week 320 euro, , buiten 
de vakantieperiode, www.
eventussenuit.be, email adres: 
lucderaedt@telenet.be, tel 
03.353.18.51 of 0474.96.54.19  Z41

Te koop: scootmobiels tel 
0495.53.26.89 (particulier)   Z578

 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)

Tuinaanleg 
Ronny Kanora

Aanleg - onderhoud - renovatie 
van tuinen - ontmossen gazon

Vrijblijvende prijsofferte

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



Reeds 40 jaar het vertrouwde adres:
ZONWERING • ROLLUIKEN • RAAMDECORATIE

SCREENS • TERRASOVERKAPPINGEN • LAMELLENDAKEN

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

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

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

RUIME TOONZAAL 300M²

10% KORTING BIJ AANKOOP 
VAN 2 VERANO PRODUCTEN

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

Bel of mail voor een GRATIS prĳ sofferte:
     03/651 33 40 • 
     info.dekeyser@gmail.com

Bel of mail voor een GRATIS prĳ sofferte:

GEZOCHT 
ERVAREN 
PLAATSER

Simikos voor het eerst in 50 jaar 
kampioen in de hoogste afdeling   

Voor deze heuglijke gebeurtenis laten we graag trainer Gary Maveau zijn licht schijnen op 
het afgelopen seizoen.
Als we na 9 speeldagen helemaal bovenaan de rangschikking prijken met een 
onwaarschijnlijke 27 op 27, waarbij ook nog eens de maat wordt genomen van titelkandidaat 
nummer 1 OLVE, is het hek helemaal van de dam en wordt er door supporters en 
sympathisanten vanuit gegaan dat de titel al binnen is. We hebben alle moeite om de druk 
weg te houden van onze jonge groep en dat lijkt in eerste instantie dan ook te mislukken. 
Langdurige blessures bij enkele bepalende sleutelspelers in combinatie met de steeds 
groter wordende druk om eindelijk die allereerste titel te pakken voor de club, en dat nota 
bene in het jaar dat Simikos zijn 50-jarig bestaan viert, zorgen voor een eerste dip. Met 2 
op 9 is het een klein mirakel dat we alsnog als nummer één de winterstop ingaan, die voor 
de ploeg niets te vroeg komt.
Na de feestdagen lijken de batterijen terug volledig opgeladen en het vertrouwen hersteld, 
maar we merken ook dat de tegenstanders ons in de loop van het seizoen anders zijn gaan 
bekijken, wat zich vaak vertaalt in een meer defensieve opstelling en een nog gretigere 
instelling bij de opponent dan in de heenronde. De rol van favoriet is nieuw en een zware last 
om dragen zo blijkt, want elke zege is felbevochten en week na week zien we dat we steeds 
dieper moeten gaan en dat de twijfel en angst om die eerste plek te verliezen toenemen. 
Het lukt ons steeds minder vaak om het frisse, frivole en snelle combinatievoetbal van de 
eerste ronde te kunnen brengen, maar gelukkig tonen we op de moeilijke momenten dat 
we ook over de juiste mentaliteit beschikken. De overwinning op OLVE zorgt voor een extra 
boost, maar die is jammer genoeg van korte duur, met enkele pijnlijke gelijke spelen en 
nederlagen tot gevolg. 
Dieptepunt is de nederlaag thuis tegen Groenenhoek waardoor we plots van de eerste plek, 
waar we tot dan het ganse seizoen hadden gestaan, naar de derde tuimelen. De moraal 
zit even onder het vriespunt, maar tegelijk valt er ook een zware last van de schouders 
van onze jongens: we hebben het nu niet meer zelf in handen en hebben dus niets meer 
te verliezen in de voorlaatste wedstrijd op en tegen de nieuwe leider OLVAC. Een ploeg die 
prijzen wil pakken moet er staan op de juiste momenten en dat doet Simikos 1 met verve 
op Mariënborg, altijd een zeer moeilijk in te nemen vesting. Vanuit een verloren positie 
in minuut 75’ knokt Simikos zich in extremis nog naar een eclatante 2-4 overwinning. 
De ontlading is enorm maar wordt nog groter als blijkt dat ook de nummer 2 OLVE heeft 
verloren en we dus één speeldag voor het einde opnieuw de koppositie in het klassement 
overnemen. Met een overwinning thuis tegen VDP wordt die fel begeerde allereerste titel 
in 50 jaar Simikos ook binnengehaald, wat zorgt voor ongeziene, uitbundige taferelen op 
de Zeurt.
:
De bekroning van een fantastisch jaar voor een geweldige ploeg, wellicht het beste elftal 
dat ooit op Simikos heeft rondgelopen .
De bekroning van een mooie sportieve carrière voor onze anciens Jurgen, Sam en Nils, die 
er elks meer dan tien jaar eerste ploeg hebben op zitten.
de bekroning voor onze jeugdwerking van hun jarenlange inspanningen, want in het gros 
van de wedstrijden stonden maar liefst 6 spelers jonger dan 20 jaar in de basis; bovendien 
komt meer dan 90% van onze kern uit de eigen jeugdopleiding.
En tot slot is deze titel een mooie bekroning voor de club, die in 50 jaar tijd is uitgegroeid van 
een kleine schoolploeg van het Sint-Michielscollege tot 
één van de grootste voetbalverenigingen uit de regio 
en dat allemaal dankzij het harde werk van uitsluitend 
vrijwilligers met een groot hart voor de club. 
Om af te ronden nog enkele straffe cijfers die onze 
titel nog wat extra in de verf zetten: we maakten 
de meeste doelpunten van de reeks en slikten 
tegelijkertijd de minste tegengoals; we hadden veruit 
de jongste spelersgroep van de reeks en niet minder 
dan 31 verschillende spelers hebben dit seizoen 
hun opwachting gemaakt in het eerste elftal. Een 
kampioenschap is een regelmatigheidscriterium en 
dus kan je stellen dat wie op het einde eerst staat altijd 
verdiend kampioen is, maar deze cijfers benadrukken 
dat de titel meer dan verdiend is .
En het kan nog mooier worden, want ook de dubbel 
kan nog: op 1 mei speelt Simikos 1 immers, net als onze 
damesploeg trouwens, nog de bekerfinale. Stel je voor!
De dag voordien spelen ook onze U11 en U13 hun finale 
in de nieuw in het leven geroepen Lava Recrea Beker. 

Dient wel gezegd dat de belangstelling van de ex KVV-ploegen erg beperkt was zodat het 
maar de vraag blijft of dit initiatief nog een vervolg krijgt. Wij duimen alvast voor onze beide 
jeugdploegen! Alle finales gaan door op het veld van Valaarhof.
De kans bestaat dus dat er nog heel wat te vieren valt op Simikos.”                                      GM

REEDS 35 JAAR EEN UITZONDERLIJK
SLAAGPERCENTAGE!

RIJBEGELEIDING KRÜGER
Gemotiveerde ervaren ex-instructeur coacht u
positief en voordelig.
Focus op defensieve en zelfstandige rijstijl.
2 u. volledige rondrit examenparcours slechts €89
Examenbegeiding aan €89

www.rijbegeleidingkruger.be  -  03 651 50 40
L
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www.bruvo.be
Toonzaal & hoofdzetel Kalmthout

Brasschaatsteenweg 292
T 03-666 57 86 - info@bruvo.be

Leugenberg 68 a
T 03-666 57 86 - info@bruvo.be

Toonzaal Ekeren

telkens van 10u-17u
alleen tijdens de opendeurdagen

OPENDEURDAGEN
za. 24 & zo. 25 oktober

Ons veranda showpark is alleen in Kalmthout te bezichtigen

Geniet van 
Speciale v� rwa� den!

PVC of aluminium profielen van 
topmerken Veka en Reynaers

RAMEN • DEUREN • VERANDA’S
TUINKAMERS & WOONKAMERUITBREIDING

WIJ NEMEN DEEL AAN DE REYNAERS ACTIEDAGEN

MONDMASKER
VERPLICHT
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Bel of mail ons 

voor een afspraak 

GRATIS ONTWERP 
&

VRIJBLIJVENDE
OFFERTE

Waarom kiezen voor 
Bruynseels-Vochten?

5 overtuigende redenen

Of je nu een nieuwe woning aan het bouwen bent of een renovatie 
plant, zonder ramen en deuren ben je niks! Bij Bruynseels-Vochten 

ben je gelukkig aan het juiste adres. Ook als je op zoek bent naar een 
veranda of iets anders om het buitenleven aangenamer te maken. 

Nog niet overtuigd? Deze 5 redenen doen je zeker van gedachten 
veranderen!

1. Altijd up-to-date
Ook al bestaat het familiebedrijf al meer dan 30 jaar lang, ze zor-
gen ervoor dat ze steeds op de hoogte blijven van trends en be-
langrijke vernieuwingen in hun vakgebied. 

2. Advies op maat
Ze denken met je mee, zodat ze samen jouw droomproject kunnen 
realiseren op een kwalitatieve en duurzame manier.

3. Materiaal van topkwaliteit
Je kan niet enkel rekenen op een uitstekende service van het per-
soneel, maar ze werken ook enkel met gerenommeerde en innova-
tieve leveranciers.

4. Alles in eigen beheer
Van advies en opmeting tot samenstelling en plaatsing, ze doen al-
les zelf! De vakmannen werken met de modernste technologie en 
zijn uitgerust met het juiste gereedschap.

5. Fantastische garantie
Je kan rekenen op maar liefst 10 jaar garantie op de geleverde ve-
randa, ramen en deuren én de uitgevoerde werken.

Ontdek het allemaal zelf tijdens de 

OPENDEURDAGEN
OP 18 EN 19 SEPTEMBER IN KALMTHOUT!
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Toonzaal Ekeren

telkens van 10u-17u
alleen tijdens de opendeurdagen

OPENDEURDAGEN
za. 24 & zo. 25 oktober

Ons veranda showpark is alleen in Kalmthout te bezichtigen

Geniet van 
Speciale v� rwa� den!

PVC of aluminium profielen van 
topmerken Veka en Reynaers

RAMEN • DEUREN • VERANDA’S
TUINKAMERS & WOONKAMERUITBREIDING

WIJ NEMEN DEEL AAN DE REYNAERS ACTIEDAGEN

MONDMASKER
VERPLICHT
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Bel of mail ons 

voor een afspraak 

GRATIS ONTWERP 
&

VRIJBLIJVENDE
OFFERTE

Waarom kiezen voor 
Bruynseels-Vochten?

5 overtuigende redenen

Of je nu een nieuwe woning aan het bouwen bent of een renovatie 
plant, zonder ramen en deuren ben je niks! Bij Bruynseels-Vochten 

ben je gelukkig aan het juiste adres. Ook als je op zoek bent naar een 
veranda of iets anders om het buitenleven aangenamer te maken. 

Nog niet overtuigd? Deze 5 redenen doen je zeker van gedachten 
veranderen!

1. Altijd up-to-date
Ook al bestaat het familiebedrijf al meer dan 30 jaar lang, ze zor-
gen ervoor dat ze steeds op de hoogte blijven van trends en be-
langrijke vernieuwingen in hun vakgebied. 

2. Advies op maat
Ze denken met je mee, zodat ze samen jouw droomproject kunnen 
realiseren op een kwalitatieve en duurzame manier.

3. Materiaal van topkwaliteit
Je kan niet enkel rekenen op een uitstekende service van het per-
soneel, maar ze werken ook enkel met gerenommeerde en innova-
tieve leveranciers.

4. Alles in eigen beheer
Van advies en opmeting tot samenstelling en plaatsing, ze doen al-
les zelf! De vakmannen werken met de modernste technologie en 
zijn uitgerust met het juiste gereedschap.

5. Fantastische garantie
Je kan rekenen op maar liefst 10 jaar garantie op de geleverde ve-
randa, ramen en deuren én de uitgevoerde werken.

Ontdek het allemaal zelf tijdens de 

OPENDEURDAGEN
OP 18 EN 19 SEPTEMBER IN KALMTHOUT!

16 en 17 OKTOBER ACTIEDAGEN
REYNAERS ALUMINIUM BIJ BRUVO

IN KALMTHOUT!

23 en 24 APRIL
OPEN VERANDA DAGEN 

van 10u tot 17u in Kalmthout

Te koop: 5 nieuwe kookpotten 
merk Berghoff, nog in doos voor 
alle vuren, was 309 euro nu 
150 euro, tel 03.383.21.07  U12

Te huur: Blankenberge 
exclusief stijlvol appartement 
frontaal zeezicht, terras en 
zuiderterras achter, 2 parkingpl, 
2 slaapkamers, 2 TV Wifi , alle 
comfort, info 0475.45.03.44 luc.
vanneste2970@gmail.com  U13

Te koop: allerlei: nw polshorloge 
“Tissot”, nw boorslijpmachine 
in doos + fi lmmateriaal 58, 
projector, viewer, plakpers, 
projectietafel, cinemascherm, 
Flash, prijs otk alles goede 
st. tel 0476.75.49.98  U14

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

V.E.M.

Frank: 0477/96.16.49
laurijssen.frank@skynet.be

Sven: 0474/69.14.53
sven.laurijssen1@ telenet.be
www.swlaurijssen.be

Laurijssen Frank
& Zoon bvba

Algemene schilderwerken

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

RPR Antwerpen

Te koop: buitenren voor hond, 6 
elementen, 2m br waarvan 2 met 
deur 2 elementen 1,5m br prijs 
o.v.t.k tel 0497.06.23.95  U15

Te koop: dubbel aluminium 
ladder, 10 sporten zo goed 
als nieuw, prijs overeen te 
komen tel 0477.67.28.07  U16

Te huur: Spanje, nieuw 
penthouseappartement, Costa 
Blanca, zuid, 2 slaapkamers, 
2 badkamers, terras zicht op 
groene zone, gr dakterras 
met zeezicht, internet, tv, 2 
zwemb, speeltuin, 200 meter 
van de zee , restaurants en 
winkels info 0475.45.03.44 luc.
vanneste2970@gmail.com  U17

Te koop: bouwgrond te Deurne, 
Boterlaarbaan 1035m2 nrs 
percelen 351R en 351 P9, vg 
378.000 euro, rechtstreeks van 
eigenaar  gsm 0478.98.60.20  U18

Sint-Job – Lenteontbijt De Schakel 
vormt startschot van 
maandelijks eetcafé          

De vrijwilligers van welzijnsschakel De Schakel trekken het maandelijkse eetcafé 
opnieuw op gang. Dat deden ze met een lenteontbijt voor zeventig inwoners met 
een kleine portemonnee. Het eetcafé vindt voortaan elke tweede woensdag van 
de maand plaats in Go! Invento basisschool De Brug in de Brugstraat.

Twee jaar lang, gedurende de coronapandemie, verzorgde De Schakel de Sint-
Jobbenaren die het niet zo breed hebben, met een afhaalmaaltijd. Voortaan 
houden de vrijwilligers opnieuw elke maand het eetcafé open in De Brug. Met een 
lenteontbijt maakten ze dat goede nieuws bekend. “Eindelijk nog eens samen 
eten, een babbeltje slaan en van elkaars gezelschap genieten. Het was twee jaar 
geleden dat we dat nog eens mochten organiseren. De mensen waardeerden 
het enorm”, weet penningmeester Guido Vanlinthout van De Schakel.

“Het maandelijkse eetcafé vervingen we noodgedwongen door een maandelijkse 
take-awaymaaltijd. Lekker, dat wel, maar zonder de gezelligheid en de warmte 
van het samenzijn. Dat hoorden we het meest op het lenteontbijt.” Vanlinthout 
houdt eraan om de vrijgevige middenstanders hiervoor te bedanken. “Het 

uitgebreid ontbijt bevatte verschillende soorten pistolets, (rozijnen-)brood, 
croissants, diverse soorten beleg, waaronder ook hardgekookte eieren en 
roerei met spek. De mensen genoten ervan aan mooi tafels versierd met een 
boeketje lentebloemen. Wat het helemaal een feestontbijt maakte, was dat 
we dit ontbijt gratis konden aanbieden, dankzij de vrijgevigheid van de vier 
bakkers, Divero, Goolaerts, Moonen en Wouters, beenhouwers Vandekeere en 
Patrick, drankenhandel Claessens en bloemenwinkel Gloriosa.”

De maandelijkse eetcafés voor de mensen met de kleine portemonnee gaan 
vanaf nu opnieuw door in de refter van de school De Brug, elke tweede woensdag 
van de maand om 18.30u.

TE HUUR VAKANTIEAPP.
Torre Del Mar - Spanje

Liv, 1 slpk, badk., terras, kkn
Prijzen en uitleg op site

torredelmar-appartementen.be
Tel 0496 50 60 55

INKOOP OUD GOUD EN 
JUWELEN: Denys & C a

Bredabaan 246
Brasschaat 03/430 20 83

www.denys-co.be



DAKWERKEN 
WIJNANTS JAN 

Voor alle dak- en renovatiewerken
Roofi ng, pannen leien of singels

Uitvoeren van dakisolatie
Herstellen en/of bekleden van 

dakgoten en gevels & zoveel meer.
Al 30 jaar ervaring, geven prima services 

en goede kwaliteit

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

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

Te huur: Spanje, regio Murcia, 
dorp San Cayetano. Huis voor 
4 personen, 2 slpks, 2 badk. 
Groot zwembad + kinderbad. 
10 min rijden van strand San 
Javier. Nog vr� april/mei. Info: 
Van Doninck. 0468.210.252  U9

Te koop: ligstoel + kussen 
z.g.a. nieuwprijs 190 euro + 
voet tel 03.658.95.03  U10

 HONDENVERZORGING

BOBBYLAND
Jachtwachtersdreef 312

2900 SCHOTEN

TEL.: 03 663 35 76
GEHAALD EN GEBRACHT

Raad Voor Vergunningsbetwistingen 
beslecht windmolengevecht  

Het lijkt erop dat de gemeente Schoten eindelijk verder kan met de sanering van de 
oude stortplaats en ontwikkeling van een bedrijvenzone op die site. Ook de Raad 
voor Vergunningsbetwistingen (RvV) oordeelt nu dat de aanvraag van Ecopower om 
twee windturbines langs het Albertkanaal te zetten botst met voorschriften in het 
geldende ruimtelijk plan Wijtschot.
In november 2020 deed minister van Omgeving Zuhal Demir met haar weigering de 
carrousel rond de al jaren geplande windmolens tot stilstand komen. Voor even toch. 
Want bouwer-exploitant Ecopower zag gegronde redenen om begin vorig jaar naar de 
RvV te stappen.
In een zopas geveld arrest bevestigt dat rechtscollege echter het eerder door de 
gemeente uitgebracht negatief advies en de weigeringen door achtereenvolgens de 
bestendige deputatie van de provincie en minister Demir. De voet van de 150 meter 
hoge turbines worden dan wel netjes volgens de regels ingeplant, hun wieken zouden 
tot veertig meter te ver over zones met een andere bestemming in het ruimtelijk plan 
Wijtschot draaien. En dat blijkt nu voldoende om de vergunning te weigeren.
Definitief, tenzij Ecopower alsnog cassatieverzoek zou indienen bij de Raad van State, 
maar daar kan de coöperatieve geen inhoudelijke argumenten meer aanvoeren zoals 
de start van dit dossier. Wat het was de gemeente zelf die Ecopower destijds heeft 
aangesteld om dit windenergieproject op die plaats te realiseren. Alleen indien de 
RvV de wet geschonden heeft of een rechtsregel miskend werd, maakt Ecopower nog 
enige kans.
Een volledig nieuwe bouwaanvraag indienen bij de gemeente lijkt ook niet evident, 
want de relatie tussen lokaal bestuur en Ecopower is sinds het verdwijnen van CD&V 
uit het schepencollege volledig verzuurd. Er lopen zelfs burgerlijke rechtszaken tussen 
beide partijen omdat de gemeente de samenwerking met Ecopower intussen formeel 
heeft stopgezet.
Bij het comité Ongeschonden Wijtschot, een groep verontruste buurtbewoners die al 
sinds 2015 strijd voeren tegen de geplande windturbines, heerst euforie. Burgemeester 
Maarten De Veuster reageert sereen op het voor de gemeente nochtans gunstige 
arrest. 
“De aanvraag was niet volgens de regels. Dat wisten wij al langer en is nu bevestigd. 
Dat maakt ons niet blij want duurzame energie ligt ons nauw aan het hart. Daarom 
ook dat we onze nieuwe sporthal op De Zeurt en uitgebreide muziekacademie vol 
zonnepanelen gaan leggen. Onze argumenten tegen de twee windturbines van 
Ecopower zijn nooit principieel of ideologisch geweest”, benadrukt de burgemeester.
Hij zegt wel uit te kijken naar een doorstart van voor de gemeente strategische 
dossiers, die intussen bijna vijf jaar ‘on hold’ staan: de sanering van de oude stortplaats 
en de inrichting ervan tot KMO-zone, de bouw van nieuwe magazijnen en ateliers voor 
de gemeentelijke technische diensten en de aanleg van een nieuwe containerpark. 
Het is natuurlijk afwachten of het juridisch sterke comité Ongeschonden Wijtschot 
ook die plannen niet te verregaand vindt. Enkele jaren geleden slaagde het er erin om 
een door OVAM toegestane sanering van de oude stortplaats ongedaan te maken. De 
vergunning van projectontwikkelaar VMA-Cordeel werd vernietigd. Een waarschuwing 
die kan tellen. 
“We gaan met Ongeschonden Wijtschot en ander omwonenden in een open dialoog en 
hopen op een constructieve opstelling van alle partijen”, besluit de burgemeester met 
een optimistische noot.

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

Wordt ook op maat gemaakt, 
garages, dierenhokken, tuinschermen, 

eiken tonnen, enz.
Molensteeg 27, Putte-Stabroek. 

De baan van Kapellen, richting Putte dan 
het straatje schuin over de sporthal. 

Tel. 03/665 09 32

Open: week + zat. van 9 tot 19u.
Gesloten op woensdag, zondag en feestdagen.

1230 e

Te koop: daim jas pels aan 
mouwen , mt 48 200 euro i.p.v. 
2500 euro tel 03.658.95.03  U11

Ik Koop alles van Nintendo, 
Sega, Playstation. Ook oud 
speelgoed, (oude) strips, ver-
zamelobjecten allerhande, cu-
riosa, oude munten, enz... 
Kortom, hebt u iets leuk in de 
aanbieding, geef me een seintje: 
0487.365.100 (particulier)  Z606



Renoveren van verlichting: 
opnieuw bekabelen van luchters 
en staande lampen, vervangen 
stekkers en schakelaars, 
installatie snoerdimmer enz… gsm 
0475.79.65.12 (particulier)  Z578

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 
p r i j so f f e r t e , 0498 .442 .257  
(particulier) Z584

Schilderen binnen en buiten tel 
0486.76.68.47 (particulier)  Z585

Ik zoek werk: voor 
alle tuinonderhoud tel 
0466.36.65.57 (particulier)  Z592

Tuinman met ervaring zoekt 
werk: tuinonderhoud, snoeien, 
verticuteren, gras zaaien, vellen 
van bomen en uitfrezen tel 
0494.61.52.45 (particulier)  Z594

Brechtse Yasmine (21) zingt 
samen met Natalia         

De 21-jarige Yasmine Alves uit Brecht beleefde onlangs de tijd van haar leven op het 
podium van het vtm-programma I Can See Your Voice. Ze kan wel degelijk zingen en 
mocht dat doen naast niemand minder dan Natalia. “Een supercoole ervaring”, blikt 
ze graag terug.

“Het was een spannend avontuur, maar superleuk”, bekent de 21-jarige Brechtse. “Ik 
moest lang verzwijgen dat ik eraan deelnam en mocht niet meer zo veel posten op 
sociale media. Mijn vrienden vonden dit wel een beetje raar. Alleen mijn familie wist 
het, want die waren bij de opnames.” Deze dateren al van september vorig jaar. “In 
februari, toen nog volop in coronacrisis, deed ik online auditie met het nummer Take 
me to church van de Ierse singer-songwriter Hozier. Ik zong het a capella en dat viel 
blijkbaar in de smaak.” Daarna volgde nog een online oefensessie met zangtechnieken 
en dan nog eens een livesessie. “Alleen al de tips die je van de zangcoach krijgt loont 
de moeite om deel te nemen aan zo’n programma. Heel leuk is dat ik nu een echte 
opname heb van mijn stem, want ik zong wel degelijk echt.” Meer zelfs, ze won. “Ik nam 
me voor dat als ik de kans kreeg om met Natalia samen te zingen, ik alles zou geven. Ik 
had op voorhand ook goed geoefend. Ik had het op de moment zelf niet meteen door 
dat Natalia naast mij stond, zo ongelooflijk was het. Toen Natalia begon te zingen, viel 

bij mij wel alle stress weg. Haar enthousiasme werkt aanstekelijk en kreeg ik er een 
supergoed gevoel bij. Ze complimenteerde me ook op het podium. Ze vond het echt 
goed en leuk”, glundert Yasmine nog steeds.

Hopelijk brengt deze deelname aan I Can See Your Voice wel weer wat in beweging. Mijn 
Instagram ontplofte wel meteen na het optreden. Ik heb daar nu ruim 2.300 volgers, 
op TikTok zijn dat er meer dan 2.400. Nu ik opnieuw covers mag posten, laat ik mensen 
liedjes voorstellen die ik dan zing. Zo staat er op Spotify een hele playlist. Op Shuffle 
kondig ik telkens aan welk liedje ik cover.” Intussen lopen er al wel opnieuw aanvragen 
voor optredens binnen. “Sowieso grijp ik de kansen als ik ze krijg. We zien wel waartoe 
het leidt”, zegt ze nuchter.

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.

DEURNE : Ter Heydelaan 318 – appartement 3de V met : keuken, 
woonkamer, badkamer, 2 slaapkamers waarvan 1 met terras, lift / EPC 
275 = C.

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

Notarissen Luc DE FERM en 
Annekatrien VAN OOSTVELDT

Ringlaan 15
2170 Antwerpen - Merksem

Tel. 03 645 40 44
www.notarismerksem.be

UIT DE HAND TE KOOP

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

F.V.

Snoeien en vellen van bomen 
met hoogtewerker 
+ stronken frezen

www.bomen-patrickgeerts.be

0495 22 38 63

www.dirkvanlaerbvba.be
info@dirkvanlaerbvba.be

www.dirkvanlaerbvba.be
info@dirkvanlaerbvba.be

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

EPC ENERGIE-
PRESTATIE-

CERTIFICAAT
Snelle service

EPC Irene
tel. 0496 556 182



DE VOORKEMPEN

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

Bosch Car Service

compleet, goed en betaalbaar

ACTIE
BIJ ONDERHOUD

GRATIS 2L 
SCREENWASH

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

Vordenstein pronkt met magische 
inkompoort        

Park Vordenstein in Schoten heeft er weer een attractie bij. Het gaat om de schaduw-bos tuin. 
Je vindt hem net achter de oranjerietuin. Een mooi stukje waardevol oud bos met een heel stel 
indrukwekkende monumentale bomen en doorkruist met vele kleine weggetjes. 

Beheermatig trachten de groenarbeiders van Agentschap Natuur en Bos daar de rododendron 
een beetje terug te dringen ten voordele van mooie inheemse bosflora die ze voorzichtig 
opnieuw introduceren. Je vindt er ook een stel mooie grote toverhazelaars en een kleine 

C a m e l i a - c o l l e c t i e . 
Volgend jaar zullen er ook 
nieuwe toekomstbomen 
worden bijgeplant. 

“Een magisch plekje 
oud bos als dit verdient 
een feeërieke ingang 
en daarom gingen we 
opnieuw aan de slag met 
een vrijwilligersproject”, 
vertelt begeleider Dirk 
Van Himbeeck. “Voorbije 
winter verscheen namelijk 
geleidelijk aan onze eerste 

Gratis opruimen van inboedels, 
bel vrijblijvend 0478.53.67.19 
(particulier)  Z594

Tuinwerken, schilderwerken, tel 
0466.46.42.99 (particulier)  Z600
Alle snoeiwerken, Aanleg van 
gazon & rolgazon, vellen van 
bomen, frezen van stronken , 
aanplantingen, verticuteren , 
0498 144 085 (particulier)  Z601

Schilderen, bezetten, 
betegelen, afbraak, gyproc tel 
0483.72.05.62 (particulier) Z602

Vrouw zoekt werk: poetsen, 
dinsdag en donderdag , ervaring 
tel 0498.08.76.50  Z598

Poetsvrouw zoekt werk om 
de 14 dagen op woens- vrij- 
en zaterdag kan vanaf 9u 
tel 0484.63.09.09  Z599

Alle renovatiewerken, 
betegelen, pleisterwerken, 
badkamers, elektriciteit, gyproc, 
schilderen, parket leggen tel 
0488.202.848  (particulier) Z603

Lijfrente: te koop gevraagd: 
ik zoek uw woning te koop 
via lijfrente. U mag gratis en 
levenslang  blijven wonen en 
u ontvangt een belastingvrije 
maandrente. U mag zelf uw 
eigen notaris kiezen. Bel 
me snel op voor vrijblijvend 
meer info.0475.60.53.34 
(particulier)   Z607

Caravan te koop gevraagd.
Liefst in goede staat, 

mag oud zijn.
Tel. 0495 52 95 27

 RESTAURATIE VAN 
ANTIEKE MEUBELEN

Paul Goyvaerts
0496 43 68 54 

 EPC nodig? 
Plaatsbeschrijving nodig? 
info@VeiligBouwenbvba.be 

Gsm: 0476 45 20 43 
 

‘moon gate’.  Wel, zo noemen de Engelsen dit en we hebben er tot hiertoe niet echt een geschikt 
Nederlands woord voor gevonden, maar het betreft een ronde toegangspoort die perfect zou 
passen als ingangspoort voor een dorpje van sympathieke Hobbits.”

De magische poort bestaat uit een rond metalen frame, dat eveneens werd ontworpen in het 
vrijwilligersatelier, waarna de dames en heren die de vele wilgenprojectjes op Vordenstein 
verzorgen ermee aan de slag gingen. Er werden twee houtwalletjes tegenaan gestapeld om dan 
het geheel aan te planten met een honderdtal inheemse klimopplantjes, die de ingangspoort op 
natuurlijke wijze zullen veroveren. 

Volgende winter verschijnt er een tweede exemplaar aan de andere kant.
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Medailles voor muzikanten met 
lange staat van dienst       

Takjes Worden Boomen heeft in Werf 44 opnieuw enkele jaarconcerten kunnen 
organiseren waarbij op zondag 3 april verschillende muzikanten werden bedankt 
voor hun jaren dienst bij de harmonie via een medaille-uitreiking. De hoofdvogels 
waren de “gouden Vivianes”: Viviane Stalmans (klarinet) en Viviane Claes (altsax) 
ontvingen uit handen van burgemeester Dirk Bauwens een gouden medaille 
omdat ze al 50 jaar muzikant zijn.

De naam van het jaarconcert was Revival: toepasselijk aangezien er door de 
coronapandemie twee jaar geen jaarconcert was geweest. Een gemis, afgaand 
op de publieksopkomst, want de concerten op zaterdag 2 en zondag 3 april waren 
volledig uitverkocht. Al zaten er ook veel vrijwilligers van het vaccinatiecentum 
van de Voorkempen in het publiek: als dank voor hun werk en inzet tijdens de 
coronapandemie bedankte Takjes Worden Boomen hen met gratis inkom. Dirigent 
Guy Delbrouck stelde een programma voor waarbij in het eerste deel enkele 
werken de zware periode tijdens de crisis duidelijk maakte, al waren er ook 
stukken van goede hoop zoals Invicta en La vita e Bella.

Wij zoeken een lieve, geduldige 
en creatieve oppas voor onze 2 
dochters van 6 en 8j, die hen 
van school kan halen, mee 
huiswerk kan maken en lekker 
kan koken (tegen goede verlo-
ning) Gsm 0499.241.415  Z593

Te huur: ruimte voor vrij be-
roep te St Job. tot. opp 19m2. 
voor coaching, logopedie, 
boekhouding... voor inlichtin-
gen: Gsm 0486 36 19 95  Z584

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

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

J.V.

TE HUUR 
KANTOORRUIMTE of
PRAKTIJKRUIMTE

vrij beroep op commerciële 
ligging in Sint-Job-in-’t-Goor,

Brugstraat 43  - 110m2, 
onmiddellijk beschikbaar

Tel 0476 944 089

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

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

AANNEMER KOOPT

BESTE PRIJS, SNELLE AFHANDELING!
& 0487/286 430

opbrengsteigendommen, 
renovatie- en 

afbraakpanden, 
bouwgronden, 

projectgronden,
oude woningen...



Harrie Hendrickx doet ‘De 5 van 
Schoten’ verrijzen        

Harrie Hendrickx, burgemeester in Schoten van 2003 tot 2013, straalde wanneer hij de gasten op 
de vernissage in het Kasteel van Schoten toesprak. Hij deed dat in zijn rol van curator. 

Hendrickx is wat het organiseren van tentoonstellingen niet aan zijn proefstuk toe, maar 
overtreft in het Kasteel van Schoten zichzelf. Dat kunnen ook minister van Binnenlandse Zaken 
Annelies Verlinden en Schotense cultuurschepen Charlotte Klima na een bezoek bevestigen.

“En of we opgelucht zijn dat ‘de 5 van Schoten’ eindelijk opnieuw kunnen schitteren”, vertelt 
Harrie Hendrickx. “Na intensieve voorbereidingen, waarbij ik gelukkig veel en enthousiaste 
steun ondervond van de families van de kunstenaars en heemkring Scot, wilden we hier al in het 
voorjaar van 2020 staan. We zijn allemaal blij dat het alsnog gelukt is.”

“De  Schotenaren kunnen dankzij deze erg gevarieerde staalkaart van hun erfenis, ervaren wat 

Goedkoop leegruimen van uw tuinen, 
planten, hagen enz , gratis offerte 
tel 0487.715.534 (particulier)  U24

Goedkoop afbreken van uw tuinhuis, 
garage en afvoeren, gratis offerte 
tel 0487.715.534 (particulier)  U25

Goedkoop afbreken van uw 
afsluiting, betonplaten en 
afvoeren, gratis offerte tel 
0487.715.534 (particulier)  U26

Te huur Nieuwpoort Zeedijk: modern 
appartement, prachtig zeezicht, 
4de verd (met lift), 1 slpk, tot 5 
pers, 2 terrassen, garage, centraal 
gelegen, zomer € 50/week,  leysen@
live.be of 03 449 94 66  Z610

Te huur: 2 garages Deuzeldlaan 
Voetweg en 1 studio gemeubeld Markt 
Schoten tel 0495.21.40.41  Z607

Deftige dame wed., goed 
voorkomen, wil kennis maken met 
dito heer tot 82 jaar, voor vriendsch., 
niet ernstige zich onthouden, 
postbus 50 2050 Antwerpen  Z608

Te huur: overdekte autostaanplaats 
60 euro, automatische 
toegangspoort, Churchilllaan 258 
te Schoten, tel 0475.27.71.32  Z609

ALGEMENE
DAKWERKEN
- VERNIEUWEN VAN ROOFING, PANNEN EN LEIENDAKEN - BEKLEDEN VAN DAKGOTEN MET PVC

- BEKLEDEN VAN GEVELS MET ETERNITE LEIEN EN SIDINGS - PLAATSEN VAN VELUX EN LICHTKOEPELS 

- PLAATSEN VAN DAK-EN GEVELISOLATIE                              - ONTMOSSEN VAN DAKEN

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

BVBA

                   WIJ HELPEN U GRAAG VERDER MET DE NODIGE ISOLATIE-RENOVATIEPREMIES    

PEETERS MARC

ZELFWERKEND GEREGISTREERD AANNEMER 021501

VELE REFERENTIES VAN TEVREDEN KLANTEN40 JAAR
ERVARING

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

TE KOOP GEVRAAGD
AUTO’S en CAMIONETTEN

ook accident of defect
Gsm 0475 32 44 00 

aankoopvanvoertuigen@skynet.be

HONDENVAKANTIE?
beperkte opvang

niet in kennels
ook hondenkapsalon 

zeer professioneel 
jaren ervaring

T. 0474 71 53 97

Op zoek naar POETSHULP, 
met dienstencheques?

Bel 0488 408 720
03 295 38 35

Geen wachtlijsten

TE HUUR
VAKANTIEWONING

PENTHOUSE - KROATIE
0496 506 055

voor belangrijke kunstenaars schuilgaan achter de bekende straatnamen, die deze mannen 
allemaal terecht hebben gekregen. Vooral in wijk De List vind je ze terug.
Portretschilder Jan Van Puyenbroeck, schrijver en regisseur Anton van de Velde, schilder en 
beeldhouwer Lode Vleeshouwer, uitgever en auteur Eugeen de Bock en componist en organist 
Arthur Verhoeven woonden alle vijf in Schoten en kenden hun meest creatieve periode tussen 
beide Wereldoorlogen. 

“Maar er zijn nog meer gelijkenissen”, verklaart schepen Charlotte Klima waarom ook de 
gemeente graag meewerkt aan de expo. “Stuk voor stuk waren ‘de 5” geworteld in de ontluikende 
Vlaamse Beweging van de twintigste eeuw. Ze droegen elk binnen hun eigen discipline bij tot de 
ontvoogding van Vlaanderen. Het is trouwens precies negentig jaar geleden dat het officiële 
secundair onderwijs in Vlaanderen definitief ‘vernederlanst’ werd. Mede daarom hoop ook ik nog 
heel wat scholen te verwelkomen in ons kasteel.”

Greta Van Puyenbroeck (78), 
kleindochter van portretschilder 
Jan Van Puyenbroeck, is één 
van hen. Ze is zelf getalenteerd 
beeldhouwer. De bronzen hond 
die sinds 2018 roerloos bovenop 
de bekende Gentse Boekentoren 
staat, is van haar hand. “Bompa 
zou het wel fijn gevonden hebben 
dat ik zijn voetsporen ben 
getreden”, aldus de vandaag in Emblem wonende beeldend kunstenaar.
Tentoonstelling ‘De 5 van Schoten’ nog tot en met 1 mei in het Kasteel van Schoten, Kasteeldreef 61. Te 
bezoeken op vrijdag, zaterdag en zondag van 13-18u. Gratis toegang. Bezichtiging met gids mogelijk. 
Info: 03-680 33 44 - cultuurdienst@schoten.be



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

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

Tel 0498 85 96 81

PRIVATE-GIRLS
12 dames verwennen u van ma-vrij 9u t/m 22u. zat 10u t/m 18u.

www.private-girls.be  •  AUTOLEI 146 - WOMMELGEM

03 293 08 68 - 0479 38 87 82

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

WAT TE DOEN IN 
SCHILDE -’s-GRAVENWEZEL               

AVONDWANDELING OP ZOEK NAAR NACHTEGALEN
De Nachtegaal is steeds zeldzamer in onze streken. Op de vorige wandeling, 
ondertussen al 2 jaar geleden, vonden we toch nog 2 zangposten. Helaas is de 
biotoop waar ze zaten verdwenen door het bouwen van de nieuwe brug over 
het kanaal. We proberen de omgeving uit te kammen en luisteren ondertussen 
naar Zanglijsters, Roodborsten en meer. Horen, zien en zwijgen is het motto op 
deze gratis wandeling op 23 april van 20:00 tot 22:00 in Het Schildehof, De 
Pont in Schilde. Organisatie: vmpa natuurgidsen. Meer info op 0498 397 173.

NAAIATELIER VOOR BEGINNERS EN GEVORDERDEN
Je kan kiezen voor een kledingstuk of iets voor je interieur te naaien. Er is 
plaats voor 3 personen die willen leren naaien met de naaimachine. Zij leren 
iets naaien onder begeleiding , volgens een project van de lesgeefster. Op 
dinsdagen van 26 april tem 21 juni in het Dorpshuis van ‘s-Gravenwezel, 
Kerkstraat 24. Organisatie: Parochiale vrouwenbeweging. Meer info: 03 658 
82 82.

The Clayroad Company neemt u mee in de tijd waar ritmiek en harmonie 
samenvallen, net zoals rootsmuziek vroeger werd gebracht. Deze zes 
getalenteerde muzikanten brengen zowel covers als eigen nummers op 26 
april van 20:00 tot 22:00u. in Werf 44, Schoolstraat 44 in Schilde. Meer info op 
www.ummagumma.be.

MOLENBOSWANDELING
Deze wandeling begint bij de parking langs de Vorselaarsebaan in 
Grobbendonk. Het Molenbos vormt een belangrijke ecologische schakel 
tussen de natuurgebieden Lovenhoek en Schupleer. Loof en naaldbomen 
wisselen elkaar af. De oude beuken zijn een geliefde habitat voor de zwarte 
specht. Het wandelpad doorkruist 60 ha en wordt beheerd door Natuurpunt. 
Op 28 april van 13:45 tot 17:00u. Meer info: secretariaat@dedrierozen.be of 
03.658.87.50.

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

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

Restauratie reinigen van 
schilderijen op doek of paneel, 
vergulden en herstellen van de 
omlijsting en andere kunstwerken, 
tel 03.658.71.20 of 0474.59.02.62

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

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

DENYS & CO

INKOOP OUD GOUD, 
JUWELEN EN MUNTEN.

HERSTELLINGEN 
EN EIGEN ONTWERPEN.

UNIEKE GOUDEN 
EN VINTAGE JUWELEN 

BREDABAAN 246, BRASSCHAAT 
03 430 20 83

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

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

Te koop: bouwgrond 
Boerendreef Schilde, 4.000m2 
P.o.t.k. tel 0475.935.414  Z576

Te koop: scootmobiels tel 
0495.53.26.89 (particulier)   Z578

Te huur: Durbuy huis 8p., 4 slpk, 
2 badk, tuin, bbq, garage, rust, 
stilte, www.fi jnverlof.be  Z573

Te koop gevraagd: schilderijen, 
strips, oude postkaarten, 
Lp, spullen v zolder, curiosa 
enz.. tel 03.663.65.70  Z100

TE HUUR APP.
Parkstraat Knokke

2slpk, zeezicht
van 1 mei
tot 30mei
895 euro

tel 0474.37.56.29



TONEEL                                                        22 APRIL TOT 15 MEI
Die van mij snurkt, tickets@kwtg.be, 0479.27.54.17, ’t Gasthuis, Turnhoutsebaan 199, 
Wijnegem, www.kwtg.be

QUIZ                                        23 APRIL 20U
Oc ’t Centrum, Dorpstraat 73 Brecht, www.jwevents.be, info@jwevents.be

DAG VAN DE AARDE                                              23 APRIL
Mooimakers Zoersel/Schilde, een opruimactie tegen zwerfafval, welkom in Heemhuis Scilla, 
Alfons Van den Sandelaan 4 Schilde, start 10u30, jef.helderweert@skynet.be

WIJNEGEMSE PIJL                                      24 APRIL
Fietstocht van 50 of 65 kilo, wijnegembicycleclub@telenet.be, tel 0475.432.258

OPENDEUR ERFGOEDDAG                               24  APRIL VANAF 11U
Fort Oelegem, Goorstraat 19, Oelegem, info@fortoelegem.be, 0475.29.04.87

ERFGOEDDAG MET ALS THEMA SCHOOL                  24 APRIL
Sint-Wijbrecht, Schoolstraat 33, Schilde, cultuur@schilde.be, tel 03.380.16.37

STOKKEN IN EEN SLEUTELBOS                   24 APRIL 14U30
Toast Literair, wijklokaal Lariksdreef 2 Schoten, davidsfonds.schoten@gmail.com

NAAIWORKSHOP                           26 APRIL 19U30
Start naaiworkshop, Dorpshuis, Kerkstraat 24, Schilde - ’s-Gravenwezel, tel 03.658.82.82

LEZING                         26 APRIL
Humor en Satire in Woke tijden door Johan Sanctorum, ‘t Gasthuis, davidsfonds, 0475 588 197,
christiane.vandeperre@gmail.com

BLOEDINZAMELING                           27 APRIL
Te ’s-Gravenwezel, Dorpshuis, Kerkstraat 24, Schilde -’s-Gravenwezel, 18 tot 20u30, 
www.rodekruis.be

VOORDRACHT                         28 APRIL 14U30 TOT 16U30
Natuur in de Voorkempen, Werf 44 Schoolstraat 44, Schilde, www.ummagumma.be

TENTOONSTELLING                         29 EN 30 APRIL , 1 MEI VAN 13 TOT 18U
Staf Ghysebrechts, schilderijen ten voordele van vzw Fatima Center, Galerie ‘Expo 38’ Begijnhof 
38, Hoogstraten 2320, staf.ghysebrechts@skynet.be, www.fatimafair.be >projecten

FAMILIEKWIS                         30 APRIL 20U
Zaal Laagland, Club 62 II, Laaglandlei 20 Schoten, club@den62.be

PENSENKERMIS                          1 MEI VANAF 11U30
Chiro Terdonck Schoten, hou de facebookgroep van Chiro Terdonck goed in de gaten

EXPO                          8 MEI 14U
Toots 100!, Kunstberg 28, Brussel, tel 0476.45.20.43 of www.cultuursmakers.be/brasschaat

OPVOEDINGSONDERSTEUNING VOOR OUDERS MET TIENERS 
                        25 APRIL- 2-9-16-23 MEI
Gc Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9, 2960 Brecht, 0492.86.21.87, kris.vandijck@brecht.be

CULTUUR
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WANDELINGEN

CULTUUR

GEZOCHT

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

WANDELINGEN

AVONDWANDELING                                                             23 APRIL 20 TOT 22U
Op zoek naar Nachtegalen, De Pont Schilde, 0498.397.173

BEZOEK DRYHOEKBOS                                                    24 APRIL 14 TOT 16U
De Schanslaan Schilde, tel 0498.397.173

FAMILIALE WANDERZOEKTOCHT                                                        1 MEI
Parochiecentrum, Wommelgemsteenweg 36, Wijnegem, http://wijnegem.gezinsbond.be

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

*
Sint-Job – Vzw Care for Us neemt 
chronisch zieken opnieuw mee op 

gezondheidsreis: “Alle steun is welkom”

Na twee jaar verplichte onderbreking biedt de vzw Care for Us chronisch zieken met 
beperkt budget opnieuw gratis een gezonde week aan. Om dat te financieren organiseert 
de vzw heel wat activiteiten. 
Van 12 tot 18 november wil Sandra Galland van de vzw Care for Us opnieuw met dertig 
chronisch zieke patiënten naar Frandeux trekken. “Deze mensen die het financieel niet 
breed hebben, zetten we tijdens die week op weg naar een gezonder leven”, legt de 
initiatiefneemster uit. “We dompelen hen een week lang onder in een bad van relaxatie, 
gezond eten, sociale contacten, want velen leven vrij geïsoleerd, massages, doelgericht 
gezondheidsadvies, en zo meer. Het is best wel een intense week. We hebben al heel wat 
leven zien veranderen en daar doen we het voor.”
Voor Heidi Willems uit Duffel betekende deze gezondheidsweek in 2019 een totale 
ommekeer.“Ik was een hoopje ellende. Ik hield niet van mezelf en had mezelf wijsgemaakt 
dat ik niet goed genoeg was. Ik kampte ook met veel spierpijnen en had spastische 
darmen. Ik nam al negentien jaar medicatie voor de maag. Ik was een emo-eter”, doet 

ze moedig haar verhaal. “De eerste dag van de gezondheidsweek zat ik slecht in mijn vel 
en kroop in mijn schulp. Ook de volgende dag stelde ik me niet echt open en vroeg me af 
of ik thuis ook gezond kon blijven eten.” Op de derde dag raakte ze aan de praat met een 
lifecoach. “Het was een warme man. Hem vertelde ik mijn hele verhaal en voelde me voor 
het eerst geen nummer. ‘Het zit tussen je oren’, krijg ik al jaren van artsen te horen. Nu was 
er echt begrip, een openbaring. Toen draaide ik de knop definitief om.”
Heidi begon ook het weldadige effect van gezonde voeding te ervaren: “Ik wist niet dat 
darmen zo’n grote invloed hebben op je algemene gezondheid. Ik ben niet meer moe en 
heb al anderhalf jaar geen maagmedicatie meer nodig. De spierpijn is er nog wel, maar 
de nevenwerkingen zijn er niet meer. Naarmate ik me fysiek sterker voelde, groeide ook 
mijn mentale kracht.” Tot op vandaag plukt Heidi de vruchten van die gezonde week. “Het 
gaat steeds beter met me. Ik breng meer kleur in mijn leven. Vroeger droeg ik alleen maar 
zwart, nu niet meer. Tijdens die week ontdekte ik ook mijn passie voor tekenen. Tot vorige 
week was dat nog in zwart-wit, nu werk ik met aquarelkleuren.”
Heidi Willems zo zien openbloeien sterkt Sandra Galland in haar opzet. “Dit is niet zomaar 
een gezondheidsreis. We verwennen de patiënten ja, maar ze werken ook heel intens aan 
zichzelf. We reiken heel wat therapieën aan om hen een nieuwe sterke start te geven in 
het leven”, benadrukt ze. “Heel wat mensen zijn effectief een nieuwe weg ingeslagen. Zo 
startte iemand een eigen notenbedrijf, schreef iemand anders een boek en geeft nog 
iemand anders zelf bewegingscursussen voor patiënten met chronische pijn.” In november 
is het de vijfde keer dat Galland dertig chronisch zieken die het financieel moeilijk hebben, 
gratis een week meeneemt naar Frandeux. Daarvoor zijn natuurlijk middelen nodig. De vzw 
organiseert daarom heel wat activiteiten. Zo zijn er workshops, een gezondheidsdag en 
kruidenwandeling, en treedt de Sint-Jobse zangeres Yasmine Alves op die onlangs in duet 
met Natalia te zien was op I can see your voice op VTM. “Om iedereen gratis mee te krijgen 
hebben we nog 10.000 euro nodig. Daarnaast is ook verse voeding welkom die we op de 
gezondheidsweek bereiden voor de patiënten.”

www.facebook.com/vzwcareforus https://care-for-us.wixsite.com/reis-naar-gezondheid



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

Alle schilderwerken: elektriciteit 
en alle andere klusjes 
aan betaalbare prijzen tel 
0484.981.159 (particulier)

BROOD & BANKETBAKKERIJ
TE SCHOTEN

vraagt

VERKOOPSTER
(voltijds)

verzorgd voorkomen en perfect Nederlandstalig

03 658 58 69 - 0476 21 80 97

STEFAN VAN TURNHOUT
T U I N A R C H I T E C T

ZOEKT DRINGEND

TUINARBEIDER en/of

TUINBESTRATER
met ervaring

Directe indienstname
Aangename werksfeer

Van Turnhout-Smidts Tuinarchitectuur bvba
Sint-Antoniusbaan 77 - 2980 Zoersel - 0476 20 41 44

Sous-chef / Kok

Barman / Barvrouw
Kelner / Dienster

Zaalverantwoordelijke

(Fulltime - Flexi - Studenten)

info@delinde-schoten.be +32 495 21 17 30

Vacatures

Poolse mannen doen 
renovatiewerken: bezetting, 
gyproc, betegelen, parket, 
schilderen, afbraakwerk, 
Nederlandstalig, gratis 
prijsofferte, referenties, 
tel 0496.08.41.68 of 
0496.63.79.78  Z592

Gevraagd: oude bromfi ets, 
jukebox, fl ipperkast, 
buitenboordmotor, boten, 

benzinepomp, etc 0031 6 
46331823  (particulier) Z590

Alle schilderwerken binnen 
en buiten door Poolse 
mannen. Tel 0496.08.41.68 
of 0496.63.79.78  Z591

Afbraak, bezetten, gyproc, 

betegelen, schilderen, tel 
0470.975.891 (particulier)  Z594

Hallo! Ik ben opzoek naar 
een baan, ik kan de tuin 
schoonmaken, doe ook kleine 
renovaties in het appartement tel 
0465.75.11.06  (particulier)  Z593



VAN PELT
Groep Van Pelt-Paesen

VAN PELT
Groep Van Pelt-Paesen

VAN PELT
Groep Van Pelt-Paesen

VAN PELT
Groep Van Pelt-Paesen

Word jij onze nieuwe collega?
Wij zijn dan ook op zoek naar jou!

 •     Centralist/Technisch medewerker betoncentrale Schoten
 •     Commerciële talenten voor onze
        vloer en bouwafdeling te Zoersel
 •     Magazijnier bouwmaterialen te Schoten
 •     Chauffeurs C - CE

Interesse of graag meer info?Contacteer ons via
personeel@vanpelt.be of via 03 380 10 20

Ook op onze website www.vanpelt.be/jobs vind je extra 
info terug.

Heel graag tot binnenkort!

Onze gezellige brasserie in het hartje van Brasschaat
is op zoek naar een paar  ENTHOUSIASTE NIEUWE COLLEGA’S

voor onmiddellijke indiensttreding.

FULLTIME of FLEXI: 

BARMEDEWERKER
ZAALMEDEWERKER

KEUKENHULP
Kom even langs of stuur ons een mailtje.

info@pastorie-brasschaat.be

WASSERIJ
zoekt

FLEXIJOB
voor het wassen en mangelen van horecalinnen

ervaring vereist
Nl-talig

Solliciteren op 0473 13 82 94

CAFE CENTRAL
zoekt

CHEF KOK (m/v/x)
Ervaring vereist

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



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

Renoveren van verlichting: 
opnieuw bekabelen van 
luchters en staande lampen, 
vervangen stekkers en 
schakelaars, installatie 
snoerdimmer enz… gsm 
0475.79.65.12 (particulier)  Z578

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 
p r i j so f f e r t e ,0498 .442 .257  
(particulier) Z584

Schilderen binnen en buiten tel 
0486.76.68.47 (particulier)  Z585

Ik zoek werk: voor 
alle tuinonderhoud tel 
0466.36.65.57 (particulier)  Z592

Tuinman met ervaring zoekt 
werk: tuinonderhoud, snoeien, 
verticuteren, gras zaaien, vellen 
van bomen en uitfrezen tel 
0494.61.52.45 (particulier)  Z594

Gezocht: oude polsuurwerken of 
zakhorloges, mogen ook defect 
zijn, ik geef goede prijs, tel Peter 
0496.43.30.07 (particulier)  Z597

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

Alle schilderwerken: elektriciteit 
en alle andere klusjes 
aan betaalbare prijzen tel 
0484.981.159 (particulier)

Classic’s Deurne
zoekt

HULPKOK
KOK

AFWASSER
Voor afspraak

Tel. 03 324 89 89



VAN LOOCK MOTOREN

SLUIZENSTRAAT 105

2900 SCHOTEN

BELGIE 

Van Loock Motoren is een familie bedrijf dat roterende elektrische machines repareert en reviseert. Dit omvat 
onder andere AC-motoren, DC-motoren, EEx-motoren, alternatoren en HS-motoren en -alternatoren. We zijn een 
ATEX gecertificeerde onderneming. De oplossingen die wij aanbrengen beslaan de volledig onderhoudsactiviteit: 
correctief, preventief, pre-dictief en pro-actief. Van Loock Motoren is een sterk groeiend bedrijf en gaat zich 
verder ontwikkelen naar motoren tot 40 ton. Om onze goed uitgeruste werkplaats te versterken, zijn wij op zoek 
naar een (m/v)

Brigadier Conventionele afdeling
Je taken:

• Leiding geven aan de afdeling mechanica (4 mensen)

o In overleg met planner en hoofd werkplaats

o Problemen oplossen en oorzaken analyseren.

• Meewerkend : divers draai-, frees- en laswerk.

o Het zelfstandig verbussen van lagerdeksels.

o Aanmaak van hulpgereedschappen

o Het machineren van assen, etc.

o Het bewerken van collectoren (onderdeel van een gelijkstroommotor dat uit koper bestaat).

o TIG lassen van collectoren.

o Het oplassen van assen. Het lassen van lagerdeksels (gewoon staal alsook gietijzer).

o Ventilatoren aanpassen, motorvoeten herstellen, klemmenkasten herstellen.

o Balanceren van rotoren en andere producten.

Verwacht:
• Je werkt in team verband of zelfstandig. 

• Je weet van aanpakken. Je werk heeft kwaliteit en is af. Je werkt nauwkeurig en stipt.

• Je kunt vanuit een eindproduct denken en werken. Vaak zonder plan (tekening). Opmeten van 

werkstukken en nameten van je eigen werk is vanzelfsprekend. 

• Je hebt een opleiding mechanica gehad (niveau A2). Je hebt ervaring als conventioneel draaier. 

Daarnaast ben je geïnteresseerd om ook ander mechanica werk te doen. Zoals frezen, boren, oplassen 

van assen etc..

• Wanneer je ervaring hebt in ventilatoren, pompen of elektromotoren is dat een voordeel.

• Je kan zelfstandig werken, je hebt eigen vervoer. Werk is voornamelijk in dagdienst maar je bent bereid 
om in nood door te werken om de klant ten dienste te zijn. Je houdt van afwisseling.

Ons aanbod:
Wij bieden een afwisselende job in een technische omgeving in een niche markt. We zijn een financieel zeer 

gezond en groeiend bedrijf met veel potentieel.

Ben je geïnteresseerd? Aarzel dan niet en neem contact met ons op:

VAN LOOCK MOTOREN

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

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

Van Loock Motoren staat voor: kwaliteit, veiligheid, correctheid, betrokkenheid en klantentrouw.  Dagelijks/ jaarlijks 
komen er steeds nieuwe klanten bij.

Om deze groei te bestendigen zijn wij voor onze vestiging in Schoten op zoek naar een:

WERKVOORBEREIDER: BACHELOR 
Profi el:
• Je bent geïnteresseerd in techniek en motoren
• Je vindt makkelijk je weg in de wereld van informatica
• Je hebt een sterk organisatietalent 
• Je volgt de gemaakte afspraken goed op 
• Je communiceert vlot en assertief
• Je bent een teamplayer
• Je straalt rust uit in de werkplaats
• Je bent gedreven en enthousiast

Verwachtingen :
• Je hebt een bachelor diploma of gelijkwaardige ervaring

Ons aanbod:
We bieden je een voltijdse job  met afwisseling en in dagdienst. Je werkt in een  gezond, groeiend 
technisch bedrijf in een nichemarkt . Je loon is aantrekkelijk en in overeenstemming met je talenten en 
opleiding. Je wordt opgeleid en krijgt doorgroeimogelijkheden. Je kunt meteen aan de slag.

Interesse?
Spreekt deze job je aan? Aarzel dan niet en neem contact op 
via e-mail: bob.van.loock@vanloockmotoren.com

Prijs “Van Loock Motoren”
Voor het beste GIP toepasbaar bij 

“Van Loock Motoren”.
Voor leerlingen “Elektrotechnieken” 

van het St. Jozef Instituut.

In samenwerking met Dhr. P. Pas en Mevr. N. Cossaer

3de prijs: 1 bak bier
2de prijs: 2 bakken bier

1ste prijs: Waardebon vliegtickets 
naar New York

“Elektrotechniek 
is de toekomst voor Schoten”

Prijs “Van Loock Motoren”
Voor het beste GIP toepasbaar bij 

“Van Loock Motoren”.
Voor leerlingen “Elektrotechnieken” 

van het St. Jozef Instituut.

In samenwerking met Dhr. P. Pas en Mevr. N. Cossaer

3de prijs: 1 bak bier
2de prijs: 2 bakken bier

1ste prijs: Waardebon vliegtickets 
naar New York

“Elektrotechniek 
is de toekomst voor Schoten”

is op zoek naar een paar nieuwe
ENTHOUSIASTE MEDEWERKERS voor onze gezellige 

bistro/restaurant. Onmiddellijke indiensttreding.

FULLTIME of FLEXI ZAALMEDEWERKERS

FULLTIME ASSISTENT ZAALVERANTWOORDELIJKE

FULLTIME ZAALMEDEWERKER
van maandag tot vrijdag voormiddagen.

Kom even langs of stuur ons een mailtje.
info@dekroon-brasschaat.be

Gevraagd

BEKWAME BEENHOUWER
met opleiding

voor voltijdse job
goede verdienste, zondag vrij

Tel. 03 236 89 55
info@jeanwillems.be • www.jeanwillems.be



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

Alle schilderwerken: elektriciteit 
en alle andere klusjes 
aan betaalbare prijzen tel 
0484.981.159 (particulier)

Poolse mannen doen 
renovatiewerken: bezetting, 
gyproc, betegelen, parket, 
schilderen, afbraakwerk, 
Nederlandstalig, gratis 
prijsofferte, referenties, 
tel 0496.08.41.68 of 
0496.63.79.78  Z592

Gevraagd: oude bromfi ets, 
jukebox, fl ipperkast, 

Het Open Poortje vzw
is een jeugdhulporganisatie In Schilde. 

We zoeken 

OPVOEDKUNDIGEN
(dltijds en voltijds) 

voor de residentiële werking met kinderen tss 0-12 jr.   

Brief nr Jill@hetopenpoortje.be. 
Voor info; 0497.66.00.08.

“TSLAGERKE” IS GERED:

WELDRA OPENING

SLAGERIJ

GYSELS
SCHOTEN

wij zoeken medewerkers

Maniakaal fi jne slager

Drie vrolijke 
eerlijke winkelmedewerkers

Goedlachse studenten 
of fl exi

Villerslei 134 • 2900 Schoten

Tel: 0475/216677

RECLAMEBEDELERS 
(maandelijks)  

Voor regio Wommelgem
Interesse?

regionaal@bodevanschoten.be

03 685 01 01

is op zoek naar ervaren 

buitenboordmotor, boten, 
benzinepomp, etc 0031 6 
46331823  (particulier) Z590

Alle schilderwerken binnen 
en buiten door Poolse 
mannen. Tel 0496.08.41.68 
of 0496.63.79.78  Z591

Afbraak, bezetten, gyproc, 
betegelen, schilderen, tel 
0470.975.891 (particulier)  Z594

Hallo! Ik ben opzoek naar 
een baan, ik kan de tuin 
schoonmaken, doe ook kleine 
renovaties in het appartement tel 
0465.75.11.06  (particulier)  Z593

Gratis opruimen van inboedels, 
bel vrijblijvend 0478.53.67.19 
(particulier)  Z594

Tuinwerken, schilderwerken, tel 

0466.46.42.99 (particulier)  Z600

Alle snoeiwerken, Aanleg van 
gazon & rolgazon, vellen van 
bomen, frezen van stronken , 
aanplantingen, verticuteren , 
0498 144 085 (particulier)  Z601

Schilderen, bezetten, 
betegelen, afbraak, gyproc tel 
0483.72.05.62 (particulier) Z602

Vrouw zoekt werk: poetsen, 
dinsdag en donderdag , ervaring 
tel 0498.08.76.50  Z598



BOEKHOUDER / DOSSIERBEHEERDER (M/V)
VOLTIJDS 38U / DEELTIJDS 32U SENIOR / JUNIOR

FUNCTIE
Je behartigt een portefeuille dossiers van onze KMO-klanten onder
de supervisie van een vennoot. Je hebt een uitgebreid 
takenpakket:

• verwerken van alle boekhoudkundige stukken
• btw-aangiftes
• tussentijdse resultaten en definitieve afsluitingen
• aangiftes in de personen- en vennootschapsbelasting
• opmaak van jaarrekeningen en kantooradministratie

PROFIEL
Idealiter heb je een bacheloropleiding in accountancy en
fiscaliteit met enkele jaren werkervaring. Goede kennis van MS 
Office en ervaring met Adsolut, Basecone, Silverfin is een 
pluspunt.
Bovenal ben je een aangename, accurate en stressbestendige
werkkracht.
Een stevige portie leergierigheid en teamspirit is belangrijk, maar je
houdt er net zo goed van om zelfstandig te werken. Met je
nauwgezette aanpak en vakkennis ontpop je jezelf tot 
boekhoudspecialist.

AANBOD
Ons kantoor heeft de trein naar de accountant 2.0 niet gemist:
• we hebben oog voor je work/life balance: fruitmanden,

wandelpauze, zit- staan office, rustige werkomgeving
• we werken al volop in de digitale omgeving
• we zijn goed bereikbaar (station Noorderkempen en oprit E19 zijn

vlakbij)
• we bieden een voltijds/deeltijds regime (minimaal 32 uur/week)
• je kan rekenen op een mooi salarispakket met extra-legale

voordelen : kostenvergoeding, maaltijdcheques, 
mogelijkheid tot fiets, firmawagen op termijn

• je krijgt een permanente vorming en kansen om door te groeien

INTERESSE?
In ons moderne nieuwbouwkantoor in hartje Brecht wacht een 
uitdagende functie vol afwisseling waarbij je flink wat 
verantwoordelijkheid kan opnemen.

Ben jij de persoon die wij zoeken en woonachtig in de regio?
Stuur dan meteen je sollicitatiebrief met uitgebreide cv.

CEBO – VELDSTRAAT 55 – 2960 BRECHT – 03 636 15 84 – INFO@CEBO.BE

LOGISTIEK BEDIENDE (MARITIEM/TRANSPORT)
PLS NV is gespecialiseerd in alle vormen van transport. Ons team is 
altijd op zoek naar logistiek gunstige oplossingen voor import- en 
exportzendingen per zeecontainer.
Onze ideologie ondersteunt om transport en logistiek gemakkelijk en 
betaalbaar te houden.

Functie-omschrijving:
Jij zorgt voor de afhandeling export-import dossiers van A tot  Z : 
boeking, organisatie transport, douane,  BL & documentatie, opvolging 
en afrekening dossiers, informeren van de klant…. Samen met onze 
huidige collega vormen jullie een (h)echt duo.

Profi el:
•  minimum 3 jaar relevante werkervaring als expediteur/hulpexpediteur
• goede kennis van expeditie, B/L’s, incoterms, IMO + noties   
 douanedocumenten, LCL/FCL/conventioneel
• punctueel en georganiseerd werken
• goede talenkennis NL-FR-E, noties Duits is een pluspunt
• je bent klantvriendelijk en hebt geen 9 to 5 mentaliteit

Ons aanbod:
• full-time contract van onbepaalde duur met extralegale voordelen.
• familiale werksfeer

Solliciteer nu en we nemen spoedig contact met je op
 (peter@pls-transport.be) 

De Vogelenzang/Old Birdy
zoekt

KELNER/BARMAN (m/v)

voltijdse betrekking

horeca ervaring vereist

eigen vervoer

HULPKOK (m/v)

Solliciteren per mail peter@devogelenzang.be

















Hof van Wezel is verrezen

Zelden een dorp zo euforisch zien reageren op de heropening van een café. Van 
de bakker, over de overbuur friturist, lokale kunstschilder en apotheker tot de 
burgemeester. Allemaal wilden ze het tappen van de eerste pintjes in het verrezen Hof 
Van Wezel meemaken. “Dit café is van onschatbare waarde voor onze deelgemeente”, 
vertelt Louis Lauryssen, één van de honderden ‘gewone’ ‘s-Gravenwezelnaren die 
waard Danny Hazebroek al kwamen feliciteren.

Precies tweeënhalf jaar geleden trok Danny Hazebroek met enige weemoed en 
onzekerheid de deur van zijn Hof Van Wezel in de Kerkstraat achter zich dicht. 

“Gelukkig kon ik tijdens de serieuze verbouwingswerken terecht bij heemkring De 
Drie Rozen. Ik mocht in hun feestzaaltje zelfs mijn massief houten, zeven meter 
lange toog opstellen. De pop-up  draaide ondanks corona beter uit dan verwacht. 
Ik ben het bestuur van de heemkring oneindig dankbaar om mij al die tijd onderdak 
te geven. Als ze nog wat te vieren hebben, zal ik met plezier de catering komen 
verzorgen”, aldus Danny.

Ook huisbaas Jef Van Gastel krijgt een flinke schouderklop. De aannemer uit Schoten 
hield woord en zorgde in samenwerking met brouwerij Haacht voor een prachtig 
eindresultaat. 

Dan wijst hij naar de voorlopig nog niet-afgewerkte ruimte naast zijn café. “Hier 
gaan we hopelijk vanaf mei al een prachtig terras inrichten waar tot zestig mensen 
in het zonnetje kunnen genieten van een glas én lekker eten. Ah ja, want deze zeer 
uitgebreide en goed geëquipeerde keuken is één van de nieuwigheden waar ik 
dankbaar gebruik van ga maken”, vertelt Danny. “Hoge culinaire ambities heb ik 
niet. Gewoon goede Vlaamse kost zoals een stuk vlees en in het seizoen mosselen in, 
naast de betere snacks. Het zal smaken hier op ons dorpsplein.”

Danny probeert de traditiezaak voorlopig alleen te runnen met de hulp van zijn 
echtgenote, maar vooral van zijn zoon David en trouwe dienster Sam Goeyens. De 
eerste dagen waren een overrompeling en het ziet er voorlopig niet naar uit dat 
het snel rustiger zal worden in het gelukkig ruime café, dat achterin ook nog over 

een knus feest- en vergaderzaaltje beschikt. Werkelijk iedereen lijkt Hof van Wezel 
te willen herontdekken. Het viel de eerste dagen op dat ook heel wat plaatselijke 
jongeren meteen hun plaats innamen in het café. Alle generaties voelen zich hier 
thuis.

Met het aanslaan van de eerste vaten in het heropende Hof van Wezel, zijn de 
bouwvakkers in dienst van Jef en zoon Anthony Van Gastel nog niet vertrokken 
op het Lodewijk De Vochtplein. De afwerking van de vijf eengezinswoningen met 
ondergrondse garages en aangrenzend zeven huurappartementen zal nog enkele 
maanden duren. 

Hof Van Wezel, Kerkstraat 34 in ’s-Gravenwezel/Schilde. Alle dagen open vanaf 10u, 
behalve op maandag

Bouwgrond met te renoveren vil-
la, 9.600m2, Schilde, Rodedreef, 
angelina2007@hotmail.be  U19

Goedkoop vellen van bomen 
en afvoeren, gratis offerte tel 
0487.715.534 (particulier)  U20

Goedkoop verwijderen en af-

Kristel Bosmans

0496 89 54 94
auxilia.noord@gmail.com

Zoek je een betekenisvol
engagement op jouw maat?

Heb jij zin om leerhulp te bieden aan een kind,
jongere of volwassene uit een kwetsbare situatie?
Een uurtje per week kan het verschil maken.

Je leeftijd, diploma of achtergrond doen er niet toe.
Je motivatie is wat telt.

Interesse in vrijwilliger te worden? Contacteer ons:Interesse in vrijwilliger te worden? Contacteer ons:

www.auxilia-vlaanderen.be

Pauwelslei 166 • 2930 Brasschaat • Tel 03 651 57 22  • www.HERFIL.be

•	 herstoffering	 
• maatwerk 

  

•	 gordijnen
• stores
• binnenzonwering

 
•	 tapijt	naar	maat 

Filip Meyvis 
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voeren van coniferen en 
hagen, gratis offerte tel 
0487.715.534 (particulier)  U21

Zaaien van nieuwe gazons 
en herstellen van oude ga-
zons , gratis offerte tel 
0487.715.534 (particulier)  U22

Ik zoek werk als tuin-
man, regio Schoten tel 
0499.115.799 (particulier)  U23



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

BRECHTSEBAAN 274 - 2900 SCHOTEN

Aangepaste behandeling voor
diabetes- en reumapatiënten

Braamstraat 4
2970 Schilde

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

Creëer uw 
eigen geluk, 
maar laat 

ons helpen!

Uw lokale AXA-bank

Onafhankelijk financieel 
advies & beleggingen

Onafhankelijke 
verzekeringsmakelaar

Tel. 03 680 17 70 www.dellafaille.be

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

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

DOKTERS

APOTHEKERS

MEDISCHE HULP
TIJDENS WEEKENDS EN FEESTDAGEN

SCHOTEN 
BRECHT/SINT-JOB 
SCHILDE/‘S-GRAVENWEZEL/
WIJNEGEM/OELEGEM 
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

De Lelie
zorg voor mensen, door mensen

thuisverplegingsinds 2017

info@thuisverpleging-delelie.be
thuisverplegingdelelie
Thuisverpleging De Lelie

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

www.thuisverpleging-delelie.be
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Laatste prikjes in Voorkempen op 
27 april in Vormingscentrum Malle, 

vaccinatiecentrum heropent in 
Diagnosecentrum Zoersel    

Op 27 april sluit het Provinciaal Vormingscentrum in Malle de deuren. Vanaf 1 mei 
kunnen inwoners uit Brecht, Malle, Schilde, Wijnegem, Zandhoven en Zoersel elke twee 
weken terecht in het Diagnosecentrum Voorkempen in Zoersel.

Het laatste grote vaccinatiemoment in Malle vindt plaats op woensdag 30 maart 
tussen 14 en 17 u. Op 27 april sluit het vaccinatiecentrum definitief in Malle om op 1 mei 
te heropenen in het Diagnosecentrum Voorkempen in Zoersel. Daarnaast worden er bij 
instellingen, woonzorgcentra en huisartsen vaccins geleverd. “Toch blijven we alert”, 
zegt Pieter Poriau, verantwoordelijke van het vaccinatiecentrum. “Als het nodig is om 
opnieuw massaal te vaccineren, breiden we opnieuw uit.” Eerstelijnszone Voorkempen 
bereidt al een hele tijd de zogenaamde waakfase voor. “De gesprekken met de raad 
van bestuur en directeur An Mertens verliepen steeds constructief. We zijn dan ook 
verheugd dat we tot een samenwerkingsakkoord kwamen. Vanaf 1 mei worden hier 
elke twee weken op zaterdagvoormiddag gevaccineerd”, aldus Poriau. 

Sinds de opening van het vaccinatiecentrum op 23 februari 2021 zijn maar liefst 
250.000 vaccins gezet. Op de drukste dag werd er bijna 3.000 keer geprikt. De 406 

vrijwilligers hielden het centrum 210 dagen open: goed voor 345 vaccinatieshiften. 
Het afgelopen jaar voerden 22 vrijwilligers gedurende 324 dagen liefst 90.000 
gesprekken. In juni 2021 piekte dat zelfs naar ruim 13.000. Pieter Poriau reageert trots: 
“We werden steeds zeer gastvrij ontvangen door het personeel van het Provinciaal 
Vormingscentrum en kregen de nodige ondersteuning op alle vlakken. Met pijn in het 
hart verlaten we dan ook deze locatie.” Hij dankt eerste provinciaal gedeputeerde 
Luk Lemmens, departementshoofd Winand Smet en directeur Johan Mutert. “Zij 
maakten het mogelijk om deze prima infrastructuur om te toveren tot een prachtig en 
praktisch vaccinatiecentrum voor onze eerstelijnszone.”

Inwoners uit Eerstelijnszone Voorkempen die nog in aanmerking komen voor 
vaccinatie, ontvangen nog steeds een uitnodiging per brief en digitaal via Mijn 
Burgerprofiel. “De afspraak moet je nog wel bevestigen. Dat kan digitaal via de code 
op de brief of via het callcenter”, vertelt Pieter.
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