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Scholenloop Schilde-’s-Gravenwezel

Zusters verwend in Wijnegem

Sint-Job verliest Aloïs Brosens

Bolhoedparade weer op pad

Nicole Philips tapt na 41 jaar 
dienst allerlaatste pintjes in Den Trol

Op een stralende lentedag in het donkere jaar 1981 stapte Nicole (61) het toen acht 
jaar eerder door sociaal werker Jan Rossano opgerichte jongerencafé binnen aan de 
Gelmelenstraat. Niet om iets te drinken, maar om te solliciteren. 

Jan Rossano gaf Nicole wel een vast contract en zou dat zich nooit beklagen, ook al 
moest hij om zijn bediende te kunnen betalen speciaal een bingokast in huis halen. 
“Ik wilde graag in de horeca werken, maar vroeg wel meteen dagdienst”, vertelt Nicole. 
“Tot op mijn laatste werkdag ben ik altijd overdag blijven werken. Aanvankelijk van 12 
tot 19 uur, maar toen na verloop van tijd het terras bij aankomst ’s middags telkens al 
aardig vol zat, ben ik een uurtje vroeger beginnen komen. Later ook op maandag, toen 
de enige sluitingsdag wegviel.”

Van achter haar toog had Nicole goed zicht op wie er allemaal binnen zat. Al na één 
jaar viel haar oog op Dirk Verhoeven. Het koppel is nog altijd gelukkig samen, hebben 
ze met Evelyn (32) en Jasmin (27) twee dochters en met Noah (3,5) en Mattheo (1,5) zelfs 
al twee kleinzonen. 

Maar ze waren zeker in die ruige jaren tachtig van Den Trol niet allemaal even 
vriendelijk, die klanten. Nicole, die natuurlijke charme altijd wist te combineren met 
een zekere cool, heeft geregeld druggebruikers aan de deur moeten zetten.

“Toen ik zo iemand die duidelijk flink onder de verdovende middelen zat een whisky-
cola weigerde, haalde die kerel plots een pistool tevoorschijn. Hij richtte de loop recht 
op mijn voorhoofd”, vertelt Nicole. “Toen ben ik wel even geschrokken. Wat later stond 
de politie hier met twee combi’s. Agenten met riotguns hebben die kerel ingerekend. 
Een andere drugsverslaafde heeft eens met een grote fles water op m’n hoofd willen 
slaan. Ik kon me tijdig wegtrekken, maar m’n baas Jan kon de fles niet meer ontwijken. 
Hij is er een paar dagen niet goed van geweest.”

Leuker was het contact met leerlingen van het Sint-Cordula-Instituut en andere 
middelbare scholen die ’s middag ‘stiekem’ hun boterhammen kwamen opeten in 
Den Trol. Nicole: “Dat mocht niet en sommige juffen organiseerden echte razzia’s. We 
verstopten de meisjes dan achter de toog tot de leerkrachten weer weg waren. Pas op: 
spijbelen heb ik nooit in de hand gewerkt, maar een cola drinken bij de boterhammetjes 
moest toch kunnen. Nu zitten de leerkrachten hier trouwens zelf te lunchen. Het is 
maar één van de vele veranderingen die met de tijd zijn opgetreden.”

Nicole sloot haar laatste shift af zoals ze dat de laatste jaren altijd heeft gedaan: 
met de leuze ‘mijn laatste uur heeft geslagen’, gevolgd door de consumptie van 
twee cavaatjes. Dinsdag mogen het er misschien een paar meer zijn want voor haar 
allerlaatste officiële werkdag, broeden baas Karl en haar collega’s op snode plannen. 
Nicole zal niet veel meer moeten tappen en evenmin op haar knieën rondkruipen, zo 
weten we uit goede bron. Ze zal zelf bediend worden.

Daarna wacht Nicole samen met echtgenoot Dirk, die twee jaar geleden afzwaaide als 
populaire straatveger, een zee aan vrije tijd. “Die gaan we gebruiken om te wandelen – 
nu en dan naar Den Trol jawel – maar ook in de natuur, in de omgeving van de E10-plas, 
waar we wonen”, vertelt Nicole. “Als corona echt gaat liggen, hopen we eindelijk ook 
eens bij onze naar Canada uitgeweken dochter Jasmin op bezoek te kunnen. Ze woont 
in de buurt van Toronto.”
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Wij begeleiden je graag naar je nieuwe thuis. 

Altijd welkom op ons kantoor. 
Jim & So� e
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SAMENSAMEN
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ONTWIKKELINGSGERICHT ONTWIKKELINGSGERICHT 
GROEIENGROEIEN

• experimenteren en ontdekkend leren • spelend en betrokken leren • samenhorigheid •

• educatieve uitstappen • differentiatie • zorg voor elk kind • zelfstandigheid bevorderen •

• groene school • samenwerking met verschillende klassen • sport en spel •

Merksem
Broeder Frederikstraat 3
2170 Merksem
T: 03 647 05 03
basisschool@st-eduardus.be

Schoten
Marialei 2
2900 Schoten
T: 03 645 90 44
basisschool@st-eduardus.be

Schoten
Antoon van Dijckstraat 20A
2900 Schoten
T: 03 646 69 18
basisschool@st-eduardus.be

www.st-eduardus.bewww.st-eduardus.be

FT Vordensteyn kroont zich kampioen     

Er stond dit seizoen geen maat op de uit de restanten van het ter zielen gegane United 
76 Schoten verrezen FT Vordensteyn. De titel is een mooie beloning voor de passie en 
volgehouden inspanning van Schotens zaalvoetbalicoon Fred Van Driessche (71) en 
zijn enthousiaste jongste garde onder leiding van trouwe trainers Werner Struyf en 
Fonny Vermeiren.

De brasserie van de gemeentelijke sporthal werd zopas net niet afgebroken tijdens 
het wel zeer uitbundige kampioensfeest van FT Vordensteyn. Dj Elze had gelukkig 
genoeg muziek bij want het vieren ging door tot een heel eind na middernacht. De 
uitbater moest zijn biervoorraad aanvullen om spelers en supporters te kunnen blijven 
bedienen. 

Twee wedstrijden voor het einde van 
de competitie staat vast dat geen 
enkel team in eerste provinciale van de 
Futsal-afdeling van Voetbal Vlaanderen 
de blauwhemden uit Schoten nog 
kan bedreigen. De titelmatch was 
kenmerkend voor een zeer succesvol 
seizoen. 8-1 werd het tegen de Boca 
Juniors, niet uit Buenos Aires, maar uit 
Borgerhout. Het team bleek te jong en 
onervaren om de kampioenen serieus 
weerwerk te bieden.
“We dromen nog niet van het niveau dat 
we met United 76 ooit hebben gehaald – 
tweede nationale – maar in deze groep 
zit zeker de ambitie en de drive om 
ook hogerop te kunnen meedraaien”, 
analyseert ervaren zaalvoetbalkenner 
en clubvoorzitter Fred Van Driessche - 
actief in het zaalvoetbal sinds 1977 - zijn 
jongste project. “We komen volgend 
seizoen uit tegen teams uit Oost- en 
West-Vlaanderen. Een serieuze sportieve 
test en logistieke uitdaging. Ons tweede 
team heeft dit seizoen ook lang geen 
mal figuur geslagen in vijfde afdeling. 
Ook zij maken nog kans op promotie.”
Kapitein Davy Nobels, keeper Mats 
Van Moortel, Kuider Hamaida, Peter 
Van Driessen, Jordy Michielssen, 
Liam Van Tichelen, Jari Vermeiren 
en Mateo Siebens toonden zich ook 
tijdens de beslissende match heuse 
balgoochelaars. En achteraf grote 
feestneuzen.

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

IK KOOP UW
RENOVATIEPROJECT-

OPBRENGSTEIGENDOM.
Zelfs in slechte staat!

Danny tel. 0472 87 82 24



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

Zorg jij mee 
voor fiber in 
Schoten?

Ontdek de deelnemende 
providers op fiberklaar.be  

 Kies  
je fiber- 

abonnement
voor 23 mei
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Kerkstraat 7
2970 ’s-Gravenwezel
03 / 658 03 30
www.immogy.be

  
 SCHOTEN                                          € 310.000

Rijwoning in wijk Geuzenvelden. Gelijkvloers : hal 
met apart toilet, living op keramische tegel, keuken in 
L-vorm, wasplaats met CV-installatie, zonnige tuin met 
tuinberging. Verdieping : nachthal, 3 slaapkamers, 
badkamer met ligbad en lavabomeubel. CV op gas 
(condensatieketel), ruime zolder.    
   

Vg, Wg, Gmo, Gvv, Gvkr. 
UC2101693 - EPC 198 kWh/m²

 SCHOTEN                       € 415.000

Smaakvol gerenoveerde woning. Glv: inkomhal, 
ruime living, prachtige open keuken en gastentoilet. 
1e verdieping: 2 ruime slpks, ruime badk en toilet. 2e 
verdieping: 2 ruime slpks met douchek. Diverse: droge 
kelder, groot terras met mooie tuin, doorgang achteraan 
het perceel voor fietsen of vuilnisbak. 

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

  BRASSCHAAT                        € 315.000

Luxe assistentiewoning in domein “Prins Kavelhof” 
op 1e verd (investering, verhuurd). Indeling: ruime 
inkomhal, woonruimte met open keuken, berging - 
voorraadk, schuifdeur naar terras, hoofdslpk, 2e slpk 
en badk. Slpks uitgerust met autom. zonwering en 
elektrische verduistering. 

Gvgv, Gmo, Gvv, Gvkr, Vg 
UC11008-EPC 67,76 kWh/m²

  ‘S-GRAVENWEZEL                                  € 599.000

Verborgen parel in het centrum van ‘s-Gravenwezel met 
schitterende tuin. Gelijkvloers: eetkamer, open keuken, 
salon op parket, bijkeuken en apart toilet, nachthal, 
wasplaats, badk. Groot overdekt terras. 1e verdieping: hal, 
hoofdslpk met dressing, 2e slpk en nog 2 duplex-slpks. 
Apart bijgebouw of kantoor. Deze woning is verhuurd. 

 ‘S-GRAVENWEZEL                                  € 575.000
Ruime woning op een steenworp van het Groot Kasteel. 
Gelijkvloers : hall met vestiaire en gastentoilet, ruime 
ingebouwde keuken, rechthoekige woonkamer, bar, 
aanpalend veranda, speelkamer/bureel, dubbele garage, 
berging en stookruimte. Verdieping : ruime nachthal, 
5 slpks, badkamer. Diverse: kruipkelder, elektrische 
vloerverwarming. 

Vg, Wpg, Gmo, Gvv, Gvkr. 
UC2573269 - EPC 481 kWh/m²

  SINT-JOB-IN-’T-GOOR                       € 625.000

Luxe appartement (173m²) op eerste verdieping met 
schitterend uitzicht op weilanden. Indeling: hal, gastentoilet, 
living, groot terras (ca. 40m²), landelijke keuken, open 
bureel of slaapkamer, nachthal met ingemaakte kasten, 
2 slaapkamers ,2 badkamers. Dubbele ondergrondse 
garage met afstandsbediende poorten. 

 
Wg, Vg, Gmo, Gvv, Gvkr, 

UC2513342 - EPC 101 kWh/m²
 

Wg,Gmo, Gvv, Vg, Gvkr 
UC 2309945 - EPC 182 kWh/m² 

Plots toch hoop voor Hertebos

Burgemeester Dirk Bauwens en schepen van Onderwijs Kathleen Krekels 
hebben de ouders van Hertebos nieuwe hoop gegeven. Krekels zit rond de 
tafel met de directeur van gemeentelijke lagere school De Wingerd om de 
overname van het met sluiting bedreigde kleuterschooltje in ’s-Gravenwezel 
voor te bereiden. “Tegen 1 mei willen we een dossier rond hebben”, maakt 
Krekels zich sterk dat het kan lukken.

Nu al ruim een jaar hangen er donkere wolken boven Hertebos. Het filiaal van de Heilig 
Hart-van-Maria-school in het centrum van ’s-Gravenwezel sluit op 30 juni voorlopig 
nog altijd de deuren, voorgoed. Dat is een gevolg van de beslissing van schoolbestuur 
KOBA Voorkempen. Die vindt de inrichting van onderwijs en hoge renovatiekosten niet 
meer in verhouding staan tot de slechts aanwezige 43 kleuters. 

De voorbije maanden voerden ouders van Hertebos, verzameld in actiegroep 
Hartebos, de druk op de gemeente flink op om het ‘gezelligste schooltje van de regio’ 
over te nemen. Maar het N-VA-Open Vld-schepencollege leek het ofwel niet eens, of 
te aarzelen om het dossier echt in handen te nemen, iets wat door burgemeester Dirk 
Bauwens overigens ontkend wordt.

Maar op de gemeenteraad had de burgemeester plots wel goed nieuws voor de 
aanwezige Hartebos-vertegenwoordigers in het publiek. “Ons schattingsverslag en 
dat van de Zusters van het Heilig Hart-van-Maria – eigenaars van de site - liepen tot 
dusver te sterk uiteen. 
Maar na meerdere 
gesprekken leeft de 
hoop dat we eruit 
kunnen geraken”, 
aldus Bauwens. 

Er komt een nieuwe 
schatting die school 
met gronden aan de 
Hindelaan een finale 
waardebepaling moet 
geven die ergens tussen de 750.000 euro en 1,3 miljoen euro uitkomt. De gemeente 
kijkt ook uit naar een partner om de kloof te helpen dichten. Wellicht zal de site eerste 
gehuurd worden.

“We zijn optimistisch”, aldus schepen Kathleen Krekels, die nog deze week samenzit 
met directeur Wilfried Maes van De Wingerd en de concrete voorbereiding van de 
overname aanvat. “Willen we op 1 september als gemeentelijke kleuterschooltje 
kunnen heropstarten en aanspraak maken op subsidies, dan moeten we tegen 
1 mei een dossier bij de Vlaamse onderwijsadministratie hebben ingediend. Echt 
inschrijven kan nog niet, maar kleuters aanmelden voor Hertebos kan nu al via De 
Wingerd. Zo krijgen we zicht op het aantal kleuters dat kan starten in september en 
ons leerkrachtenteam samenstellen.”

Pas in de zomervakantie zal de gemeente de sleutels van Hertebos in handen krijgen. 
“Met het oog op de snelle doorstart zal er dan flink doorgewerkt moeten worden, 
maar de ouders hebben hun hulp al aangeboden. Zij zijn een belangrijke partner 
in dit verhaal. We zullen hen op regelmatige basis op de hoogte houden over de 
voorbereidingen”, belooft Krekels. “Ik kijk uit naar het moment dat we met 100% 
zekerheid aan de ouders kunnen zeggen dat de kleuterschool in Hertebos behouden 
blijft.”
 
“We kregen het gevoel dat de volledige gemeenteraad het dossier ondersteunt. Dat 
nu al gesprekken worden opgestart met betrokken partijen en andere concrete acties 
stemmen ons bijzonder hoopvol”, evalueert Hartebos-woordvoerster Sofie Vermeyen 
de laatste ontwikkelingen. “De ouders van Hertebos springen vol enthousiasme 
mee op de gemeentelijke kar. Na een jaar vol onzekerheden zijn we bereid om alle 
verdere stappen te faciliteren en om letterlijk de handen uit de mouwen te steken. De 
verbondenheid onder de ouders is groot.”

Aanmelden van nieuwe leerlingen voor schooljaar 2022/2023 in gemeentelijke 
kleuterschool Hertebos, kan via de website van GLS De Wingerd. Meer info via Frans 
Pauwelslei 19, 2970 ’s-Gravenwezel, Tel. 03-658.86.18
 





Je kon de lavendel haast ruiken…   

Journalist en kunstkenner Eric Rinckhout heeft op 18 maart in 
De Bijl in Zoersel een lezing gegeven over zuid-Frankrijk. Daarbij 
had hij vooral aandacht voor de kunst- en cultuurschatten, want 
naast zonnekloppers trekt de regio ook al meer dan honderd jaar 
kunstenaars aan. Rinckhout nam de toehoorders mee naar enkele 
uitzonderlijke plekken zoals de door Louise Bourgeois ingerichte kapel, 
de ateliers van Van Gogh, Cézanne en Matisse, de oudste bioscoop ter 
wereld, de inspiratiebronnen van Charles Trenet en Brigitte Bardot, 
en de plekken waar films zijn opgenomen als Hitchcocks ‘To Catch a 
Thief’. Het publiek kreeg zo genoeg cultuur-toeristische tips mee voor 
meerdere trips naar het zuiden.

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

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

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

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

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

 HONDENVERZORGING

BOBBYLAND
Jachtwachtersdreef 312

2900 SCHOTEN

TEL.: 03 663 35 76
GEHAALD EN GEBRACHT



GROT E ACT IE
bij

Leonidas
Schoten

Kindjes tot 6 jaar, vergezeld met de ouders,

 verkleed of geschminkt in paasthema krijgen een snoepzakje als 

beloning!

Profiteer hiervan en kom allen een kijkje nemen
in onze beide winkels.

Het Leonidas Team

Leonidas en een verkleed team laat jullie allen proeven

van de heerlijke kleine gevulde eitjes

Leonidas: PaalstraatLeonidas: Paalstraat
Bij aankoop van min. 20 € chocolade op 8/4/22:
- een bon voor 200gr GRATIS gemengde paaseitjes
- een bon gratis brood max. 2,50€

NRG FitnessNRG Fitness
Tot 12/4/22 staat er een paaspakket bij NRG Fitness Schoten. Met een 
kaartje van Leonidas kan je langsgaan en raden hoeveel het weegt. 
Diegene die het dichtste bij komen mag het meenemen!

Leonidas: CarrefourLeonidas: Carrefour
Bij aankoop van min. 20 € chocolade op 8/4/22:

- een bon voor 200gr GRATISgemengde paaseitjes
- een bon gratis potje bloemen max. 2,50€
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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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Brecht – 525ste 
Sint-Leonardusprocessie gaat uit 

op Pinkstermaandag     

Op pinkstermaandag 6 juni trekt de 525ste Sint-Leonardusprocessie dan toch door de 
straten van Sint-Lenaarts. Corona dwong de organiserende Vrienden van Leonardus 
tot twee keer toe om het jubileum uit te stellen, tot nu dus.

De Vrienden van Leonardus, dat is zevenkoppig team, mag opnieuw de schouders 
zetten onder deze eeuwenoude traditie. Bart Neefs (38), Maarten Gilops (33), Els Van 
Looveren (38), Anya Hoefnagels (51), Bert Verheyen (33), Jessy Van Dijck (33) en Imran 
Nawaz (33) willen de processie opnieuw heel levendig maken. “Aan deze jubileumeditie 
nemen meer groepen deel, meer zanggroepen en meer dieren zoals boerenpaarden 
en schapen. Leonardus is niet alleen de patroonheilige van Sint-Lenaarts. Als heilige 
wordt hij aanbeden door gevangenen, aanstaande moeders, kreupelen en zwakke 

kinderen. Daarom wordt de processie 
uitgebreid met een groep gevangenen”, 
aldus Bart Neefs in 2020. Verder wordt 
het leven van Leonardus wat breder 
uitgebeeld. “Het is een mooi verhaal dat 
we willen meegeven aan de volgende 
generatie. De processie zelf mag eerder 
wat dynamischer en interactiever zijn 
dan een stille optocht.”

De Vrienden willen van de 525ste editie 
een groot dorpsgebeuren maken en 
de hele gemeenschap erbij betrekken. 
Vlaggen van Sint-Lenaarts, in groen en 
geel, zullen het drop sieren. De naaiclub 
van KVLV maakte de vlaggen. Dit idee 
brachten de Vrienden mee uit het 
Franse Saint-Léonard. “Vier jaar geleden 
beleefden we de processie in het dorp 
waar Leonardus begraven ligt. Die gaat 

slechts elke zeven jaar uit. Dat dorpsfeest willen we de inwoners ook graag hier laten 
ervaren.”

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 190 euro, mw 190 
euro, week 310 euro, , buiten 
de vakantieperiode, www.
eventussenuit.be, email adres: 
lucderaedt@telenet.be, tel 
03.353.18.51 of 0474.96.54.19  Z41

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



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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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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GEODIS opent megamagazijn langs 
Albertkanaal       

De grote logistieke dienstverlener GEODIS breidt zijn activiteiten in België uit. 
Het bedrijf heeft een nieuw sorteercentrum in Schoten en een nieuw kantoor 
bij de luchthaven van Luik geopend om in te spelen op de toegenomen 
e-commerce. 

Het Franse GEODIS is een wereldspeler in logistieke dienstverlening met 
ruim 38.000 medewerkers in meer dan 67 landen. In België telt GEODIS 150 
werknemers over de locaties in Deurne (nationale hoofdzetel), Airport Cargo 
en op locatie bij een klant te Strombeek. 

In Schoten verrees aan de Industrielaan langs het Albertkanaal een 
sorteercentrum van 6300 vierkante waar elke dag honderd tot honderdvijftig 
trucks pakjes zullen lossen en ophalen. Het sorteercentrum is uitgerust om 

tot 20.000 pakjes per dag te verwerken en zal doorlopend in werking zijn, ook 
’s nachts en in het weekend. 

Met hoeveel nieuwe jobs de investeringen gepaard gaan, werd niet 
bekendgemaakt.

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 

Tuinaanleg 
Ronny Kanora

Aanleg - onderhoud - renovatie 
van tuinen - ontmossen gazon

Vrijblijvende prijsofferte

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

GEVRAAGD
WIJNEN - CHAMPAGNE

en PORTOS
Aankoop volledige wijnkelders 

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



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.

Download  
onze gratis 
keuzehulp

We helpen je het juiste 
fiberabonnement te vinden 
met onze keuzehulp.



 

 

 

 

 
                              

 

 

 

 

 

Assymo Tuinconstructies op maat 

MODERNE BIJGEBOUWEN    EIKEN BIJGEBOUWEN   TUINHUIZEN    CARPORTS    POORTEN   TERRASSEN  

 

Nieuwe toonzaal :  Eikenlei  159 2960 Sint -Job-in-‘t -Goor 

 
Eikenlei 159  2960 Sint-Job-in-‘t-Goor    I    Info@assymo.be    I    +32(0)3 434 74 98 
 
Dorpskern Brecht herleeft op 

Paasmaandag met opnieuw een 
levendige paasmarkt            

Geen Paasmaandag zonder paasmarkt. Na twee jaar onderbreking mag het 
weer. Unizo Brecht belooft er opnieuw een bruisende dag van te maken. 
Tussen 10 en 14u tovert de middenstandsvereniging de dorpskern om tot 
vrolijk openluchtevenement. 

De Gemeenteplaats en omliggende 
straten is op 18 april de place to be. 
Verenigingen en handelaars zetten 
er een kraampje op waar iets leuks 
te beleven valt of iets lekkers te 
eten en drinken. Op de Biest en in 
de Lessiusstraat staan er grote 
machines te blinken en loopt er een 
heus autosalon. De Sint-Michielskerk 
zet die dag ook de deuren open. Een 
gids leidt je rond in de kerk en wie wil 
kan tot de kerktoren bestijgen. 

De Schoolstraat vormt dan weer 
het decor voor de jaarmarkt en 
kermis. Heel nieuw op de paasmarkt 
is Brechtse Vinted, de Brechtse 
marktplaats voor alle tweedehandse 
artikelen. Keuvel rustig op de 
rommelmarkt en garageverkoop.  
Spring gerust het Kempuseum 

binnen en ontdek wat verderop in de Hendrik Schoofsstraat de traditie van 
het kruisboogschieten en het gildehuis van de Sint-Joris-Gilde.

In de gemeentelijke basisschool De Sleutelbloem houdt muziekvereniging 
Vlijt & Eendracht pop-upcafé De Vlijt open. Geniet van een drankje terwijl 
dansvereniging Dancarta de dag opfleurt met verschillende dansoptredens. 
Verder zorgen Hummel Bummel, Not Johnny Cash en Shake! Met de Sint-
Lenaartse zangeres Veronique Laeveren voor de vrolijke noot. 

Paasmarkt, maandag 18 april, van 10 tot 14u op de Gemeenteplaats Brecht 
en omgeving. 



Kwekerij
De Tuin van Jos

Uw specialist in zomerbloeiers en vaste planten
12.000m² - het meest complete aanbod  

Iedere week nieuwe promo’s !

APRIL & MEI ALLE DAGEN OPEN!

Zomerbloeiers – kuip & mediterrane planten -  hangmanden - groente- & kruidenplanten  
vaste planten - bodembedekkers – siergrassen - fruit – kamerplanten –potgronden

ALTIJD een warm en professioneel advies. Van harte welkom!

DE TUIN VAN JOS – OVERBROEKSTRAAT 25A, 2960 BRECHT, 0477/90 50 70, info@detuinvanjos.be

www.detuinvanjos.be – OPEN: ma-vr van 9u00 tot 18u00, za-zon- & feestdagen van 10u00 tot 16u00
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Leerlingen zesde leerjaar ervaren 
middelbare school nu al in 

Sint-Jozefinstituut   

Zopas kwamen 88 kinderen en 140 ouders een kijkje nemen in dé STEM-school in 
Schoten, het Sint-Jozefinstituut. 

Tijdens het infomoment kregen de ouders een uitleg over de werking van de school, 
de mogelijkheden in de eerste graad en het huidige studieaanbod, bovendien 
kregen ze een rondleiding doorheen de modern uitgeruste praktijklokalen. De 
leerlingen volgden leerrijke STEM-workshops. De leergierige jongeren kwamen te 
weten dat je door te geleiden zelfs een lepel als toetsenbord voor spelletjes kan 
gebruiken. Bovendien loodsten ze metalen balletjes doorheen een doolhof. 

“Na twee jaar zonder opendeurdag waren dit infomoment en de workshops 
toch een troef om onze school in rustige omstandigheden te laten zien aan de 
kinderen en hun ouders”, aldus directrice Inge Duchesne. “Er wordt tijdens de 

lessen van Sint-Jozef sterk ingezet op kritisch denken, ICT-basisvaardigheden, 
samenwerken,  probleemoplossend handelen, etc. Kortom: de 21ste-eeuwse 
vaardigheden.”

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

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 koop: Chevrolet Matiz van 
2005; 63759km; LEZ tot eind 
2027; 850 euro; 0495 23 22 63  T1

Te koop: klassieke meubels 
+ allerlei, elk aanvaardbaar 
bod 8-9-10/4 van 11 tot 
15u, Gelmelenstraat 159/2 
Schoten, tel 0486.11.56.56  T2

Deftige dame wed., goed 
voorkomen, wil kennis maken 
met dito heer tot 82 jaar, 
voor vriensch., niet ernstig, 
zich onthouden, postbus 
50 2050 Antwerpen  T3

Klok 
stuk?

Alle merken GRATIS
afgehaald en teruggebracht

03 652 17 77

TE HUUR
VAKANTIEWONING

PENTHOUSE - KROATIE
0496 506 055





Bredabaan 757 • 2930 Brasschaat 
Tel. 03 337 07 30

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

         zat.: 9.30 tot 17.30u

Ruime gratis parking bij de winkel.

1000 M2 SCHOENEN • LEDERWAREN • REISARTIKELEN

ST IJ L  &  COMFORT

WWW.FRAMANDI.BE

framandi_schoenen

PAASACTIE van 6 - 16 april
op alle gesloten 
kinderschoenen 
t.e.m. maat 35-10%
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Natuurpunt-vrijwilligers steken de 
handen uit de mouwen   

Met bijna twintig vrijwilligers mocht de Schotense Natuurpunt-afdeling niet klagen 
over de opkomst op haar lente-klusdag in natuurgebiedje ’t Asbroek.   Ook de 
groene tornado’s van Natuurpunt – een soort vliegende ploeg, tekende present.

Als gevolg van de storm Eunice, zijn er veel bomen gevallen in ’t Asbroek. “Op zich 
is dat geen probleem in een natuurgebied. De natuur is een dynamisch geheel 
en dood hout maakt een belangrijk onderdeel uit van een gezond bos, maar een 
tiental bomen waren gevallen over het wandelpad of vormden een gevaar voor de 
aangrenzende tuinen. Ze dienden dus verwijderd te worden”, licht beheerder Kris 
Van den Eede toe.

Er werd ook verder gewerkt aan de exotenbestrijding. De jonge scheuten van de 
woekerplant rododendron werden verwijderd in het middenstuk van ’t Asbroek. 
Mede door het hoge stikstofgehalte in de lucht, groeien de bramen intussen 
welig in ’t Asbroek. “Om ook andere flora kansen te geven, hebben we twee grote 
stroken met bramen gemaaid”, aldus Van den Eede.

“Door het vele werk, hebben we ook in de namiddag nog verder gewerkt, maar 
niet zonder tijdens de middagpauze gezellig samen een bordje verse soep te 
nuttigen”, duidt de Schotense Natuurpunt-coördinator de goede sfeer onder de 
groenwerkers.

PARKET RENOVATIE
OPSCHUREN, BEHANDELEN

EN HERSTELLEN
GRATIS EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE

JAN VERCAMMEN

0476 37 37 09



Herentalsebaan 451 
2160 Wommelgem 

03 320 80 80   
www.adrconstruct.be

Kaekelrock brengt lichte muziek en 
jazz in al haar gedaanten 

Eindelijk konden de combo’s van de florerende jazz-pop afdeling van de Schotense 
academie nog eens optreden voor een levend en groot publiek. Dat gebeurde onlangs 
tijdens een swingende Kaekelrock, in De Kaekelaar.

Toch verliep ook de aanloop naar het plaatselijk festivalletje nog moeizaam door het 
naar zijn zevende adem happende virus. Muzikanten misten hun laatste repetitie, of 
konden er zelfs helemaal niet bij zijn in De Kaekelaar. Niet evident, weet organisator 
Niko Deman. 

Maar liefst veertien combo’s tekenden uiteindelijk present, met op hun repertoire 
werk van ronkende namen als Dusty Springfield, The Police, Kiss, Nirvana, Queen 
en Kim Wilde. Maar we hoorden ook 
Radiohead, Lianna La Havas, Irving 
Berlin en Duke Ellington passeren. En 
dat allemaal gebracht door muzikanten 
met zelf 12 tot 77 jaren op de teller. Eigen 
composities van de leerlingen werden 
vlot geïntegreerd in het programma 
dankzij het talent en de creativiteit van 
Geert Mertens, Caroline Matthijs, Pit  
Verlinde en Helena Vande Ginste.

De sets van de muzikanten kregen een 
leuk intermezzo met inbreng van de 
aspirant-dj’s onder leiding van docent 
Jeroen Jacquemain. Zo zagen we een 
aanstekelijke set van DJ Yra, die zowaar 
de dansvloer aardig gevuld kreeg.

Snoeien en vellen van bomen 
met hoogtewerker 
+ stronken frezen

www.bomen-patrickgeerts.be

0495 22 38 63

Garagepoorten   
domeinpoorten  

zonwering  rolluiken  
automatisaties

alle herstellingen
en onderhoud

03/658 14 80
info@poortencentrale.be





REGIE : CHRISTEL LAMMENS
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Sterke acteerprestaties, herkenbare 
situaties en tonnen vriendschap op de 
planken bij toneelkring Arti Shock in 

Bloemendaal   
Eind maart ging de nieuwe voorstellingenreeks van Arti Shock van start. Met 
‘Gelukkige Gezinnetjes’, in een regie van Rita Berghs, brengen de toneelkring in 
de Schotense wijk Bloemendaal een bitterzoete komedie, boordevol emoties, 
humor, liefde en herkenbaarheid. “Ook de prachtige acteerprestaties vielen me 
op”, vertelt Kevin Moens, die de voorstelling reeds bezocht.

“We hebben geprobeerd om een 
zo herkenbaar mogelijk stuk ineen 
te boksen”, aldus Dirk Van Linden, 
voorzitter van toneelkring Arti 
Shock. “Het is dankzij de onderlinge 
vriendschap, doorzettingsvermogen 
en gedeelde theaterliefde, dat we 
daarin geslaagd zijn.”

Kevin Moens, één van de vele bezoekers 
met lovende commentaar, bezocht de 
theatervoorstelling. “Je merkt dat de 
familie van Jan een harde familie is, 
maar dat ze er tegelijk ook staan voor 
elkaar in moeilijke momenten”, weet 
hij. “De combinatie van de cynische 
humor van het hoofdpersonage, en 
de rollercoaster van emoties, maakt 
dit stuk heel aangenaam om naar te 

kijken. En dan heb je nog de acteurs, die stuk voor stuk schitteren.. Gewoon wauw!”, 
vertelt hij onder de indruk. “Een echte aanrader voor iedere theaterliefhebber.” 

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





150 jaar congregatie Don Bosco: 
leerlingen verwennen 
hoogbejaarde zusters        

In 2022 vieren de Zusters van Don Bosco het 150-jarige bestaan van 
hun congregatie. Dat dit jubileum niet onopgemerkt voorbij zal gaan 
is duidelijk, want er worden verschillende initiatieven en activiteiten 
georganiseerd, zo ook in het klooster in Wijnegem

Een eerste activiteit is een verwendag voor de zusters. Een aantal 

leerlingen van het zevende jaar Thuis- en Bejaardenzorg uit Don Bosco 
Groenveld in Heverlee trokken naar de gemeenschap van Wijnegem 
om er alle zusters eens goed te verwennen. De aanwezige zusters 
konden genieten van een handmassage en andere vormen van 
relaxatie. Daarnaast werden er ook spel, taart, koffie en een leuke 
attentie voorzien.

TE KOOP GEVRAAGD
AUTO’S en CAMIONETTEN

ook accident of defect
Gsm 0475 32 44 00 

aankoopvanvoertuigen@skynet.be

Caravan te koop gevraagd.
Liefst in goede staat, 

mag oud zijn.
Tel. 0495 52 95 27



VAN GORP PROJECTS, STERK ... IN VERZORGD WERK
25 JAAR ERVARING, DE VAKMAN IN UW STREEK

          Open Ma, Di, Do & Vr. 10u-17u I Za. 10u/16u I Wo & Zo.: Gesloten

BESTEL TIJDIG EN GENIET DEZE ZOMER VAN UW ZONNESCHERM

Stoffenbeurs geeft 
lockmachine weg

De Tetterende Tiretten uit Sint-Antonius en de KWB 
hebben in het weekend van 5 en 6 maart in De Kapel 
opnieuw een stoffenbeurs georganiseerd. Of beter 
gezegd: een naai-, borduur-, plotter- en stoffenbeurs, 
want De Kapel was volgepakt met breiwol, 
naaimachines, borduurmaterialen en zo meer. Een 
gelukkige winnaar ging na het weekend naar huis met 
een lockmachine, een soort naaimachine. Bezoekers 
konden na hun aankopen iets drinken in het cafetaria. 

Lp’s, singles, ik koop collecties 
Jazz, Soul, Pop etc.. cd’s dvd’s, 
boeken, strips, filmaffiches, 
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 

HONDENVAKANTIE?
beperkte opvang

niet in kennels
ook hondenkapsalon 

zeer professioneel 
jaren ervaring

T. 0474 71 53 97

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

 0479 282 605



Huiswerkbegeleiding en/of oppas 
nodig woensdagnamiddag? Sms 
Veerle op 0479.440.984  T4

Garages verkoop allerlei op 
9-10 april: LP’s, singeltjes, 
gewone en merkkledij jongens/
heren/dames  huisraad, 
babyspullen enz. Deelnemers 
herkenbaar aan de ballonnen. 

Food & drinks • ruime parking • gezelligheid 
borrelhapjes • sharing-gerechtjes 

voorgerechten •  zeevruchten, vis, vlees
lekkere zoetigheden • kinderhoekje

speeltuintje • mooi terras • groene oase

Openingsuren
Di - Wo - Do: 

12.00 - 14.30 en 18.00 - 21.30

Vr - Za - Zo: 
12.00 - 21.30 doorlopend

          tervennen          tervennen

Merksemsebaan 278        •      2110 Wijnegem     •        www.ter-vennen.be
03 284 38 59                                  contact@ter-vennen.be

12.00 - 14.30 en 18.00 - 21.30

12.00 - 21.30 doorlopend

Merksemsebaan 278        •      2110 Wijnegem     •        www.ter-vennen.be

Op vertoon van deze BON
in april, 5% LENTE-KORTING

op de totale rekening.
Niet combineerbaar met andere acties

250 gymnasten van Sint-Jozef maken 
van turnen groot feest  

“Wat een show!” Zo klonk het onlangs in de Schotense sporthal Vordensteyn uit 
vele monden. Turnkring Sint-Jozef mocht na drie jaar eindelijk hun welbekende 
turnfeest weer organiseren. De twee shows waren in no time uitverkocht. Wel 750 
toeschouwers mocht de ruim eeuwoude turnkring ontvangen. 

Zo’n 250 leden zorgden voor een onvergetelijke show goed voor 2,5 uur spanning en 
sensatie onder de noemer ‘Over Zee’. “Dankzij onze 25 lesgevers konden jongeren 
en ouderen hier een onvergetelijke show neerzetten”, beseft voorzitter Hugo 
Gysen. “Voor elk talent was er een plaatsje. 23 nummers brachten de gymnasten 
voor hun publiek, dat lang niet alleen bestond uit trotse ouders en grootouders.”

De kleuters lieten de basisoefeningen zien. Er was mooi ritmisch turnen met de 
nodige tuigen. Het schitterend nummer van acrogymmers, het mooie draaiwerk 
aan de brug met ongelijke leggers, een staaltje van evenwichtskunst op de 
balk en het spektakel van de freerunners zijn maar enkele hoogtepunten uit de 
show. En dat allemaal zonder externe 
choreografe.

Hugo Gysen is dan ook een zeer 
tevreden man en wil de werkgroep, 
die instond voor deze organisatie, 
nogmaals bedanken. “En hopelijk 
kunnen we dit jaar eindelijk onze 
honderdste verjaardag echt vieren, 
hoewel Sint-Jozef intussen al 103 is 
geworden. Ook kijken we uit om in 
het seizoen 2023/2024 onze leden 
te laten trainen in de gloednieuwe 
gemeentelijke turnhal op de Zeurt. 
Want om 230 leden minstens één maal 
per week te laten trainen hebben wij 
echt wel verschillende zalen nodig.”

Voor inlichtingen over onze turnkring 
verwijzen we graag naar de website 
www.turnkring.be.

Inkom gratis! Pletterijstraat en 
Koloniestraat 2900 Schoten  T5

Gepensioneerde tuinman 
gevraagd: tel na 20u 
0496.125.643  T6

Samen is een groep politici 
en specialisten, ze redeneren 
over diverse onderwerpen, ze 
willen het algemeen belang 
dienen, meedoen? Dat kan, 
mail a.u.b. naar Yves Renard, 
renardus25@hotmail.com  T7



Vrijwilligers heten vluchtelingen 
welkom 

De eerste van een reeks ontmoetingsmomenten voor Oekraïense vluchtelingen 
in Zoersel is op donderdag 17 maart van start gegaan in de Kapel van het 
administratief centrum. “We brengen vrijwilligers en vluchtelingen samen 
om hen de kans te geven elkaar te vinden, ervaringen te delen en elkaar te 
steunen”, zegt schepen voor Welzijn Katrien Schryvers (CD&V). “Dat gebeurt in 
een hele gemoedelijke sfeer, met een tas soep en een kopje koffie erbij. 

Bovendien gaven heel wat mensen zich op als tolk. Enkele van hen zullen 
die dag aanwezig zijn, zodat iedereen zich verstaanbaar kan maken.” Ook 
medewerkers van de gemeente waren en zijn aanwezig om vragen van de 
vluchtelingen of vrijwilligers te beantwoorden. 

Ten tijde van het eerste ontmoetingsmoment waren er 43 Oekraïense 
vluchtelingen aangekomen in Zoersel. Meer dan 90 gezinnen hadden zich 
opgegeven als opvangplek. 

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 190 euro, mw 190 
euro, week 310 euro, , buiten 
de vakantieperiode, www.
eventussenuit.be, email adres: 
lucderaedt@telenet.be, tel 
03.353.18.51 of 0474.96.54.19  Z41

Vakantie zomer/overwinteren 
Murcia (Los Alcazares) 
500m van zee vanaf 200 
euro/wk of 500 euro/mnd 
(el+wa+tv+int+zwembad+bed/
badlinnen all-in) verhuur 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

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

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

0493 42 80 79

 REPARATIE KLOKKEN
kan ook bij u thuis

0497 62 15 62

nieuwbouw - renovatie - herstelling
Plaatsen van rookmelders

Domotica !
Tel. 03 383 45 56

GSM 0495 57 22 10
BIT1@telenet.be



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

sintcordula.be
SintCordulaSchoten

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

SINT-CORDULA-INSTITUUT

in
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CORDULA      KIJKDAG 
VRIJDAG 29 APRIL 2022

BENIEUWD NAAR ONZE RICHTINGEN? 
Check onze website sintcordula.be voor meer informatie.

EERSTE GRAAD
A-stroom
B-stroom 

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

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

Sint-Job 
Uniek pilootproject 

voor kwetsbare 
kinderen in 
Sint-Rafaël   

          
School Sint-Rafaël voor 
buitengewoon onderwijs in 
Sint-Job kreeg de eer om het 
tandenpoetsproject Wees gek op 
je bek af te trappen. Het is een 
pilootproject rond mondhygiëne van 
eerstelijnszone Voorkempen (Brecht, 
Zoersel, Wijnegem, Schilde, Malle, Zandhoven). Serviceclub Rotary Westmalle-
Kempen schonk 75 elektrische tandenborstels.

Elke dag tandenpoetsen lijkt vooral voor kinderen van kwetsbare gezinnen 
geen evidentie. Nochtans is het enorm belangrijk om daar van jongs af aan 
een gewoonte van te maken. Eerstelijnszone Voorkempen lanceert daarom het 
pilootproject Wees gek op je bek en werkt daarvoor samen met de school voor 
buitengewoon onderwijs Sint-Rafaël in de Kerklei in Sint-Job. “De gedreven 
leerkrachten van deze school beslisten na een korte opleiding om poetsbuddie 
te worden”, vertelt voorzitter Vicky Van Camp van eerstelijnszone Voorkempen. 
“Tandartsen Christine en Guy uit onze zone leidden de leerkrachten op om 
twee minuten lang op de juiste manier te poetsen.” 

Dat was minder evident dan gedacht, bekennen juffen Dorien en Karen. Deze 
laatste kruipt voor het project in de huid van Tuubje, het tandenpoetsmonster. 
“Voor onze leerlingen met een matige tot zeer zware beperking is 
tandenpoetsen een opgave. Voor sommigen vormt het geluid van een 
elektrische tandenborstel al een probleem”, weten ze. “We moeten het vooral 
visueel aanpakken met onder meer Tuubje en een tandenpoetslied.” Om de 
kinderen te motiveren werkten de juffen een poetskalender uit met een 

beloningssysteem van stickers. “Wie elke dag een sticker mag kleven, verdient 
op het einde van de week een gouden sticker. Een volle kalender is goed voor 
een klein geschenkje.”

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

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

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



Pidpa verdubbelt subsidies 
waterprojecten   

Drie ontwikkelingsprojecten van inwoners van Schilde hebben een subsidie van de 
drinkwatermaatschappij Pidpa gekregen. Pidpa gaf ze een HidroPlus-toelage, die 
specifiek bedoeld is om te zorgen voor zuiver drinkwater en/of de afvoer van afvalwater. 
De drie projecten zagen zo de eerdere gekregen subsidie van de Gemeentelijke Raad 
voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) van Schilde verdubbeld worden. Pidpa schonk 
2.150 euro aan de Damiaanactie voor een sanitair project in Mbandaka (Congo), en 
telkens 2.470 euro aan Vleugels van Hoop voor de installatie van waterpompen in 
Muleba (Tanzania), en aan Stichting Hubi en Vinciane voor een driejarenplan dat vijftig 
scholen in Benin zal voorzien van drinkbaar water en behoorlijk sanitair. Pidpa heeft 
dit jaar in het gehele werkingsgebied aan 29 ontwikkelingsprojecten een HidroPlus-
toelage gegeven. 

 

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

Wij zoeken een tuinhulp te 
Schilde Bergen voor 6 à 8 uur per 
week, tel 0477.46.90.56  Z583

Te huur: ruimte voor vrij beroep 
te St Job. tot. opp 19m2. 
voor coaching, logopedie, 
boekhouding... voor inlichtingen: 
Gsm 0486 36 19 95  Z584
Fonoplaten: ik koop lp’s & maxi 
singles, disco, soul, rock, jazz, 
70-80-90, betaal beste prijs, tel 
0475.76.81.88 (particulier)   Z585

Projectgronden, afbraakpanden, 
opbrengsteigendommen, etc. 

Contacteer ons op 
0472/98.33.10 

of info@8c8vastgoed.be,
Carolien Snoeys, 

8C8 VASTGOED BVBA

Op zoek naar POETSHULP, 
met dienstencheques?

Bel 0488 408 720
03 295 38 35

Geen wachtlijsten

RESTAURATIE VAN 
ANTIEKE MEUBELEN

Paul Goyvaerts
0496 43 68 54



Superpromo’s en demo’s

SAVESAVE

OPENDEURDAG
vrijdag 22 april 2022

Superpromo’s en demo’s
HEIKEN 17, 2960 BRECHT | 03 330 10 10 | VOSTOOLS.BE

SAVEthe date

Politiezone Voorkempen schakelt 
permanent over op werken op afspraak    

Voortaan moet je een afspraak maken op het commissariaat van Politiezone 
Voorkempen aan de Vaartdijk in Brecht. Door corona werd dit noodgedwongen 
ingevoerd, maar deze manier van werken heeft zijn voordelen bewezen en 
wordt dus permanent.

De onthaaldiensten van Politiezone Voorkempen (Brecht, Malle, Schilde en 
Zoersel) werken sinds 1 februari permanent op afspraak. Met de komst van 
de coronacrisis is de politiezone in maart 2020 al gestart met het werken 

op afspraak. Dit biedt heel wat voordelen voor zowel de burger als voor 
de politiemedewerkers.  “We vermijden lange wachttijden, als burger kan 
je zelf kiezen wanneer je geholpen wil worden en zowel de burger als de 
politiemedewerker kan zich goed voorbereiden op de aangifte”, luiden de 
voordelen.

Een afspraak maak je zowel digitaal als telefonisch. Op werkdagen kan je 
tussen 8.30 en 12.30u terecht aan het onthaal van de politieposten in Malle, 
Schilde of Zoersel. Op het centrale onthaal in Brecht kan dit alle dagen tussen 
8.30 en 12.30u.
Het online afsprakensysteem geldt alleen voor niet-dringende aangiftes. Wie 
dringende politiehulp nodig heeft, contacteer het nummer 101.

Online afspraak: www.politie.be/5355

Uurwerken, batterijen 
en bandjes: Denys & Ca

Bredabaan 246
Brasschaat 03 430 20 83

www.denys-co.be

EPC ENERGIE-
PRESTATIE-

CERTIFICAAT 
Snelle service

EPC Irene 
tel. 0496 556 182







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... 

VRAAG ER NAAR!

COMMUNIE- OF LENTEFEEST?
WIJ VERZORGEN AL UW DRUKWERK

✁✁✁9
PHILLIPE

1100  MMEEII  22002222

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

Olivia
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LEVER JE 

EIGEN FOTO AAN 

EN WIJ MAKEN 

HET ONTWERP

Leerlingen kunnen eindelijk terug 
energie kwijt op scholenveldloop      

De leerlingen van de zes 
basisscholen en de eerste graad 
van het middelbaar van Schilde en 
’s-Gravenwezel konden op woensdag 
16 maart opnieuw op de loop tijdens 
de jaarlijkse scholenveldloop. 
319 leerlingen verschenen onder 
luide aanmoediging van familie 
en vrienden aan de start op de 
atletiekpiste van Sportpunt de 
Caters. Voor het eerst sinds lang, 
want de afgelopen twee jaren was 
het evenement omwille corona niet 
doorgegaan. Gemeentelijke Lagere 
School De Wingerd won de beker 
voor de school met procentueel 

het hoogste aantal deelnemers, 
basisschool Wonderwijzer ging met 
de beker naar huis voor de school 
die het best vertegenwoordigd was 
bij de acht eersten van elke reeks. 

Alle deelnemers kregen als beloning een fietskoeltasje. De eerste drie van 
elke reeks gingen naar huis met een medaille en/of een fidget spinner. De 
scholenveldloop is een organisatie van de gemeente en de Schilde Atletiek 
Club (SAC). 

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

TE HUUR
GARAGEBOX 

EDISONPLEIN  SCHOTEN
0480 38 99 10

INKOOP OUD GOUD EN 
JUWELEN: Denys & C a

Bredabaan 246
Brasschaat 03/430 20 83

www.denys-co.be



KORT NIEUWS UIT SCHOTEN 

VILLERSLEI ANDERHALF JAAR OP DE SCHOP
In het verleden had de Schotense Villerslei regelmatig te kampen met wateroverlast. Een 
grondige heraanleg 
van de riolering dient 
zich dan ook aan 
waarbij ineens ook 
de ganse straat mee 
wordt aangepakt. In 
een infovergadering, 
onder matige 
belangstelling, lichtte 
Gemeente Schoten 
haar plannen toe. 
Opvallend was dat de inwoners uit de aanpalende straten niet waren uitgenodigd. Deze 
zullen immers de omleidingen van de lijnbussen en de parkeeroverlast moeten slikken. 
De werken zouden starten in het voorjaar van 2023 en zo maar eventjes 250 werkdagen 
duren. Opvallend is dat de vier huidige bushaltes herleid worden tot twee. Deze staan op 
de voorgestelde plannen voorzien in de bocht ter hoogte van Fietsen Leten.  Suggesties en 
ideeën zijn nog welkom tot 18 april via https://denkmee.schoten.be/. 

KICK-OFF LEVENSLOOP 2022
Op 10 en 11 september komt Levensloop naar Schoten. Levensloop is een feestelijk en 
sportief evenement met als doel geld in te zamelen voor de strijd tegen kanker. De kick-
off van dit evenement vond onlangs plaats in het gemeentehuis. 
Tijdens deze kick-off stelden burgemeester Maarten De Veuster, schepen van 

sport Paul De Swaef en het 
Levensloopcomité het concept 
voor aan geïnteresseerde teams. 
Het opzet van Levensloop is 
simpel: gedurende 24 uur lossen 
teams elkaar af tijdens een 
wandel- en loopestafette. Er moet 
telkens minstens één persoon 
per team op het parcours in het 
gemeentepark aan het wandelen 
of lopen zijn.  
De opbrengst van Levensloop 
gaat integraal naar de Stichting 

tegen Kanker. De Stichting heeft maar één ambitie: zoveel mogelijk vooruitgang in de strijd 
tegen kanker boeken. Zo zorgt de stichting voor financiële steun voor het oncologisch 
onderzoek in België, zorgt ze voor sociale dienstverlening voor patiënten en hun naasten, 
promoot ze een gezonde levensstijl en informeert ze rond het thema.
Meer info op www.levensloop.be/schoten

THE VOICE KIDS-COACHES VALLEN MASSAAL VOOR SCHOTENSE ISIS LILJA 
De veertienjarige Isis Lilja Beck uit de Schotense wijk Donk ontpopte zich als één van de 
revelaties van de Blind Audtions van de nieuwe reeks The Voice Kids. Juryleden-coaches 
Duncan Laurence en K3 waren al bij de eerste tonen 
van de wat timide leerling van het Vita-et-Pax-college 
overtuigd. Maar uiteindelijk ging ook Metejoor overstag.
De opnames van de blind auditions vonden plaats in de 
kerstvakantie, alle details herinnert Isis Lilja zich niet 
meer door de stress. “Maar achteraf bekeken vond ik 
dat optreden heel tof”, zegt ze.
Toen de opnamedag was aangebroken, had de Schotense 
haar zenuwen goed onder controle. “Tot enkele minuten 
voor ik het podium op moest. Toen begon ik echt te beven. 
Maar ongeacht de uitslag vond ik dat het optreden best 
prima verliep. Ik hoopte vooral dat één van de coaches 
zou afdrukken, maar ik had geen echte voorkeur. 
Voor mij was het wel een aangename verrassing dat 
voormalig Songfestival winnaar Duncan Laurence één van de nieuwe coaches was. Ik vond 
hem alleszins een interessante optie.”
Dat bleek achteraf want Isis Lilja koos de Nederlander om haar verdere door deze 
talentenwedstrijd te begeleiden. Mooi duo waar we het laatste nog niet van gezien hebben, 
als je het ons vraagt.

Wij bestaan 60 jaar en trakteren!

Eéntje op kosten 
van de zaak!

Verjaardagsactie:

BEZOEK ONZE
WINKEL IN
SCHOTEN

Industriepark Brechtsebaan 16,
2900 Schoten

5_Bode van Schoten.indd   15_Bode van Schoten.indd   1 16/03/2022   13:5316/03/2022   13:53

SNELLE
SERVICE

DRINGENDE
HERSTELLINGEN

STEEDS BEREIKBAAR
OOK ‘S NACHTS

GSM: 0475/420 837

NUYENS - DOM
SCHOTEN

ALLE GLASWERKEN

RAMEN EN DEUREN

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

• PVC en aluminium

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

Elshoutbaan 51
2900 SCHOTEN



Grote veranderingen op til voor 
deel Houtlaan                  

De Vlaamse overheid plant na de paasvakantie groot onderhoud en een aantal 
opvallende nieuwigheden op  de N12, beker bekend als de Houtlaan. In het deel 
tussen Turnhoutsebaan en Merksemsebaan is een extra verkeerslicht voorzien 
ter hoogte van de Ertbrtuggestraat. In dat stuk wordt de toegelaten snelheid 
ook verlaagd tot 70 km per uur.

De werken zijn naar verluidt noodzakelijk omdat de niveauverschillen in dit gedeelte van 
de Houtlaan te groot en gevaarlijk zijn, iets wat weggebruikers er niet zullen tegenspreken. 
De werken vangen vermoedelijk aan na de paasvakantie op 19 april en duren tot eind juni. 
Er wordt veel hinder verwacht.

De Vlaamse overheid voorziet in een volledige vernieuwing van de rijweg, waarbij 
de huidige verzakkingen in het wegdek worden weggewerkt. Daarnaast wordt het 
dubbelrichtingsfietspad doorgetrokken waardoor de fietsers langs de westzijde 
(Antwerpen) een even grote bescherming krijgen als in het eerder aangepakte vak 
’s-Gravenwezelsteenweg – Merksemsebaan.

Grootste nieuwigheid zijn extra verkeerslichten ter hoogte van het kruispunt met de 
Ertbruggestraat, halverwege het één kilometer lange traject op de plek waar momenteel 
gele paaltjes staan. Die verhinderen weggebruikers komende uit de  (nieuwe wijk  
foto) Ertbruggestraat nu dat ze linksaf richting shoppingcenter en het rondpunt van 
Wommelgem draaien. Ze kunnen voorlopig alleen richting Schilde.

Nog een opvallende aanpassing: na de werken wordt de toegelaten snelheid op dit deel van 
de Houtlaan - nu nog 90 km per uur – verlaagd naar 70. Tom Tachelet: “De snelheidsgrens op 
de Houtlaan bedraagt in de buurt van de verkeerslichten voor het shoppingcenter nu al 70 
km per uur. We maken van de komst van de extra verkeerslichten aan de Ertbruggestraat 
gebruik om de 70 km-grens door te trekken over het volledige vak Merksemsebaan-
Turnhoutsebaan.”

Dat maakt dat je straks alleen nog in het stuk Houtlaan voorbij de Merksemsebaan richting 
Schilde, inclusief de brug over het Albertkanaal, 90 km per uur mag blijven rijden. Voor dat 
stuk, waar al meerdere dodelijke ongevallen gebeurden de voorbije jaren, is de gemeente 
Wijnegem niet langer voorstander van een snelheidsverlaging. “We rekenen hier op de 
voorziene trajectcontrole, waarvoor de camera’s en technologie hopelijk snel geplaatst 
worden. Handhaving door middel van boetes zal de voet hier wel van het gaspedaal halen”, 
meent schepen Tom Tachelet. 

Het verkeer op de Houtlaan blijft mogelijk tijdens de werken op de Houtlaan, maar wel 
slechts op één rijstrook in elke richting. Omdat er filevorming wordt verwacht, zal een 
bijkomende omleiding worden voorzien via de Bisschoppenhoflaan en de ring rond 
Antwerpen. Probeer tijdens de werken de omgeving zoveel mogelijk te vermijden, zo luidt 
nu al het devies.

Op 19 april start fase 1, die een vijftal weken duurt. Ook fase 2, die later aanvangt, zal 
een vijftal weken duren. De laatste fase duurt één volledig weekend. Dit weekend zal er 
helemaal geen verkeer mogelijk zijn op dit gedeelte van de Houtlaan. Zo kan het kruispunt 
met de Ertbruggestraat volledig worden afgewerkt. 

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

Gezocht: Oude emaille 
reclameborden in gelijk welke 
staat. Kijk eens op zolder,tuin of 
kippenhok. Ook interesse voor 

DE BADKAMERSPECIALIST IN UW BUURT

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

10% KORTING
op sanitair en tegels

Contacteer ons voor een vrijblijvend plaatsbezoek

BEZOEK ONZE TOONZAAL
Miksebaan 5 - 2930 BRASSCHAAT

Van Roy Philippe +32.477.95.11.10.
Van Riel Philippe +32.472.60.60.09

info@bbrenovaties.be

reclamevoorwerpen uit oude 
kruidenierswinkels -brouwerijen 
- garages. Geef goede prijs. 
0479/70.91.58 (particulier)  Z594

Alle snoeiwerken, Aanleg van 
gazon & rolgazon, vellen van 
bomen, frezen van stronken , 
aanplantingen, verticuteren , 
0498 144 085 (particulier)  Z595

Dame zoekt werk als poetsvrouw 
en strijkster. Stipt en betrouwbaar, 
kan grondig en zelfstandig 
werken. Graag volledige dag. 
GSM 0465757370  Z596



Vijftien jaar Kinderopvang Schoten

Kinderopvang Schoten, kortweg KIOS bestaat vijftien jaar. Verdienstelijke voor- en 
nabewakers werden door schepen van Jeugd en Gezin Iefke Hendrickx in de bloemen 
gezet en getrakteerd op een ontbijt en een cadeaubon van 
www.winkelcentrumschoten.be. 

Met zowat vijftig zijn ze; de voornamelijk vrouwelijke voor-, middag- en nabewakers 
van de 2500 kinderen op de tien Schotense basisscholen waarvan de mama en papa 
niet altijd in staat zijn om tijdig aan de schoolpoort te staan. Dat is ruim de helft van de 
totale (lagere) scholenpopulatie in Schoten.

Vroeger waren het PWA’ers, maar de laatste jaren is hun statuut diverser geworden en 
verbeterd. De dames die voor de kinderen zorgen wanneer de juf of de meester er niet 
zijn, zijn ofwel vast in dienst van KIOS, of wijkwerker of vrijwilliger. Zij krijgen voor hun 
inzet een bescheiden vergoeding. Ouders betalen 2 euro voor het eerste opvanguur en 
1 euro voor elke extra halfuur. 

Schepen Iefke Hendrickx is de dames en heren die zich voor en na de bel inzetten 
voor het jonge volkje van haar gemeente bijzonder dankbaar. “Het typeert jullie 
dat Kios ook tijdens de voorbije moeilijke coronajaren pal bleef staan. Mede dankzij 
jullie moedige inzet is de lokale samenleving in die moeilijke episode kunnen blijven 
draaien”, aldus Hendrickx.

Die ontving de KIOS-medewerkers van het eerste uur in de zonnige tuin van ijssalon 
Mama Calinka. Ze had bloemen bij voor de tien dames en heren die al vijf of tien 
jaar volhouden. Drie kregen een extra 
vermelding omdat ze er van bij de 
start – toen nog onder initiatiefnemend 
schepen Nico Vissers (CD&V) – bij zijn. 
Een bijzonder dankwoord ging naar 
coördinator Leen van den Bergh, die KIOS 
al van in den beginnen in goede banen 
leidt.

Wie zich aangesproken voelt om 
medewerker te worden van KIOS vzw, 
graag mee wil instaan voor voor- en 
naschoolse opvang in een Schotense 
school, kan steeds contact opnemen 
met leen.vandenbergh@schoten.be - of 
03-680.27.76.

Zoek privé leerkracht om gitaarles 
te geven aan jongen van 11 jaar. 
Hij heeft al wel wat ervaring en kan 
noten lezen. Indien interesse kan 
je mij bellen op 0476/47 64 02  T19

Alle klinkerwerken, 
sierklinkers, kasseien, 
tuinpaden, terrassen, 

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





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

Te koop: Feryn sectionaalpoort 
IS045, nieuwstaat, 1.400 euro, 
breed gelijmd, versterkte kader, 
Torsiveren achteraan, Ral 9016 
(kleur), Woodrain, afmetigen, 
3120 x 2250 of overeen te 

komen tel 0475.760.235  T8

Te koop: 100 golfballen 25 
euro tel 0486.79.75.30  T9

Inboedelverkoop !!! Zaterdag 
16 april 2022 van 10 tot 15uur 
adres: Schorpioenlaan 9, 2960 
St. Job, inboedelverkoop !!! 
meubelen – keuken – veranda 
etc inboedelverkoop  T11

Korfbalclub ASKC kroont zich 
meervoudig kampioen: van jong tot oud   

Tijdens het afgelopen zaalseizoen wist de  
Schotense Korfbalclub ASKC zich meermaals 
tot kampioen te kronen. De Senioren A-ploeg 
werd, na twaalf overwinningen op rij en na een 
bloedstollende finale tegen Neerlandia (21-20), 
kampioen in Hoofdklasse 2. Ze promoveert 
naar Hoofdklasse 1. Naast de A-ploeg werden 
de reserves knap derde en eindigden de 
gewestelijke ploegen op een eerste, tweede en 
vierde plaats.

En dan waren er nog de schitterende prestaties 
van de jeugdploegen. De U13 werden vice-
kampioen van België. De U15 wierpen zich zelfs 
tot kampioen van België. De U17 en U19 werden 
beiden kampioen van de Promoleague. 

“Onze jarenlange investeringen in de 
jeugdwerking beginnen duidelijk hun vruchten 
af te werpen”, aldus een trots ASKC-bestuurslid 
Danny Lams. “Als één van de grootste clubs 
van België had ASKC het voorbije seizoen niet 
alleen A-ploegen op het hoogste niveau. De 
B-teams betwistten eveneens een knappe 
zaalcompetitie. Daardoor werden al onze 
jongste spelertjes van de U7, U9 en U11 weer 
wat beter en sterker. 

ASKC zet hiermee het Schotense korfbal mee 
op de Belgische kaart en is nu echt wel een 
échte ambassadeur voor de korfbalsport en 
voor de gemeente Schoten.

de.immotrader@gmail.com

Snel uw huis verkopen.
Wij kopen zelf en beslissen onmiddellijk.

Bel ons 0493 483 291



Goedkoop vellen van bomen 
en afvoeren, gratis offerte tel 
0487.715.534 (particulier)  T12

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

Goedkoop verwijderen en 
afvoeren van coniferen en 
hagen, gratis offerte tel 
0487.715.534 (particulier)  T13

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

Tuinwerken, schilderwerken, tel 
0466.46.42.99 (particulier)  Z595

Zaaien van nieuw gazons 
en herstellen van oude 
gazons, gratis offerte tel 
0487.715.534  (particulier)  T14

Te koop 5 Gordijnroeden 
Messing+toebehoren 1x2,95 
-2x2,80- 1x2,20-1x1,80 prijs 
45euro info 0471-288436  T12

Sterrenwachter in de wolken met gift 
Sint-Ludgardis         

De zowat 720 leerlingen van openluchtschool Sint-Ludgardis in Schilde konden 
eindelijk opnieuw op sponsortocht. Maar ze vertrokken niet zonder eerst een 
cheque met het niet eens volledige bedrag van 9105 euro te overhandigen aan de 
Sterrenwachter, mascotte van het We Love Mariefonds dat kinderen met kanker 
houvast geeft in hun moeilijkste momenten.

“En dat is niet eens onze volledige opbrengst. Er komt elke dag nog wat bij”, glunderde 
directeur Eddy Smedts trots bij de overhandiging van de cheque. Hij deed dat samen met 
Noé en Lou, de respectievelijk oudste en jongste leerling op de grootste school van Schilde. 

De link met het We love Mariefonds werd gelegd door Sint-Ludgardis-ouder Kristof 
Pirijns. Hij is ook bestuurslid in de weldoenersorganisatie en had de voorzitter en stichter 
meegenomen, al was die niet meteen herkenbaar. Julie De Keersmaecker zat in het 
levensgrote Sterrenwachterspak, de mascotte van haar vzw. Julie verloor precies tien 
jaar geleden haar dochtertje Marie aan een 
zeldzame kanker. Het meisje werd amper 
drie jaar oud. 

Het We Love Mariefonds schonk al 6732 
zogenaamde Sterrenwachterpakketten 
met een mooie troostpop en bijhorend 
prentenboek aan vijf universitaire 
ziekenhuizen in Vlaanderen en Brussel. Ze 
komen ook van pas in scholen om minder 
dramatisch verlies te leren verwerken zoals 
de dood van een huisdier of in het geval 
van een echtscheiding van de ouders. 
“De Sterrenwachter, een olijk elfje dat door 
illustrator Thais Vanderheyden tot leven 
werd gewekt in prachtige tekeningen, is 
gespecialiseerd in het delen van verdriet”, 

vertelt Julie. “Het woont samen met soortgenoten in de hemel tussen duizenden fonkelende 
sterretjes en de schittering van de maan. Vanuit hun wolkenpaleis speuren ze de aarde af 
op zoek naar zieke kindjes met pijn en verdriet. Vervolgens sturen de Sterrenwachter hun 
beste elfje naar hen toe voor troost en een knuffel.”
Dankzij de inbreng van de Sint-Ludgardisschool in Schilde kan het We Love Mariefonds nu 
weer minstens driehonderd Sterrenwachterpakketten samenstellen en verdelen over de 
partner-ziekenhuizen met een afdeling kinderoncologie. “De verkoop van ons boek, de 
popjes en andere items om ons fonds te spijzen zijn één ding. Binnenkort krijgen we er een 
eyecatcher bij”, onthult bestuurslid Kristof Piryns.
Al is oorwurm in dit geval een betere omschrijving want het We Love Mariefonds zal in april 
trots ‘Het Wolkenpaleis’ voorstellen waarmee het hulppakket voor zieken of verdrietige 
kinderen er een auditieve dimensie bijkrijgt. “Het gaat om een luisterverhaal rond onze 
bekende troostbrengers waarvoor we een topcast hebben kunnen strikken. Bruno Vanden 
Broecke, Els Dottermans, Jonas van Geel, Michaël Pas, Nico Sturm, Slongs Dievanongs, 
Filip Peeters en zowaar weerman Frank Deboosere. Het zijn maar enkele van de bekendste 
acteurs en actrices die hun stemmen lenen aan de personages in ons verhaal. Dat duurt 
zowat een uur.”
www.welovemariefonds.be 



EN ANDERE PLAATSEN

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

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

TE KOOP:
grijze zetel in twee 

stukken, goede, doch 
gebruikte staat, potk, 

0468/16.88.12.

Goedkoop leegruimen van 
uw tuin, planten, hagen 
enz gratis offerte tel 
0487.71.55.34 (particulier)  T20

Vrouw zoekt werk: poetsen, 
strijken, veel ervaring, Belgisch, 
tel 0487.68.41.28  T21

Goedkoop afbreken van 
uw tuinhuis, garage en 
afvoeren, gratis offerte tel 
0487.715.534 (particulier) T22

Man zoekt werk: tuin, 
gyproc, schilderen, behang, 
afbraak, tel 0465.842.351 of 
0499.82.63.24 (particulier)  T23

Goedkoop afbreken van uw 
afsluiting, betonplaten en 
afvoeren, gratis offerte tel 
0487.715.534 (particulier)  T24

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

Wijnegemse wijken beslissen zelf 
wat voor hen het best is        

Een betonnen pingpongtafel voor de kinderen van de Krommelei, een speeltoestel 
langs de Kasteellei en een campagne om autodelen te promoten. Dat zijn 
de eerste projecten die met de ‘wijkbudgetten’ van de gemeente Wijnegem 
gerealiseerd worden. “Ik ben aangenaam verrast door de respons van onze 
bevolking”, aldus initiatiefnemer Tom Tachelet, schepen voor Leefbaarheid.

Tienduizend euro. Zoveel zat er in de pot die het schepencollege voor het eerst had 
uitgetrokken in het kader van haar ‘wijkbudget.’ “Goed nabuurschap is essentieel 
voor de goede sfeer in een wijk. Dat heb ik in m’n jeugd zelf ondervonden in de 
wijk Zevenbunder. Gelukkig gebeuren er in heel Wijnegem positieve dingen in dat 
verband. Kijk maar eens welke vlucht Wijnegem Autoluw genomen heeft”, aldus 
de geestelijke vader van de wijkbudgetten.

Voor deze eerste editie was de tijd om voorstellen in te dienen beperkt. Bovendien 
moest wie aanspraak wilde maken op een deel van het totaalbudget van 10.000 
euro aantonen dat de droom om de eigen omgeving beter te maken gedeeld 
werd door meerdere bewoners. De investering moest ook gaan om een zichtbare 
aanwinst en een duurzaam karakter hebben.

Hiermee stopt het wijkbudget niet. “We gaan hiermee door. Onze inwoners 
hebben vast nog meer dromen”, kondigde Tachelet aan bij de verdeling van de 
editie 2021/2022. “Nieuwe projecten voor 2023 kunnen via onze website worden 
ingediend tot 31 december 2022. Tijd genoeg dus om met de buren de koppen bij 
mekaar te steken en een gedragen voorstel uit te werken. In januari zullen we de 
inzendingen evalueren en een nieuwe selectie maken. Ook dit keer trekken we 
10.000 euro uit.” 





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

Garages verkoop allerlei op 9-10 
april: LP\’s,singeltjes,gewone 
en merkkledij jongens/heren/
dames huisraad, babyspul-
len enz. Deelnemers herken-
baar aan de ballonnen. Inkom 
gratis! Pletterijstraat en Kolo-
niestraat 2900 Schoten  T10

Inboedelverkoop !!! Zaterdag 
16 april 2022 van 10 tot 15uur 
adres: Schorpioenlaan 9, 2960 
St. Job, inboedelverkoop !!! 
meubelen – keuken – veran-
da etc inboedelverkoop  T11

In het fotoarchief van De Bode 
zitten honderden oude foto’s 
waarvan we zelf al niet meer 
weten wanneer de foto genomen 
is of wie of wat er op de foto’s 

staat. Toch zijn we ervan overtuigd dat menig lezer best nog wel 
wat (ondertussen) oude bekenden op zal herkennen.

Eentje uit
 de oude
 doos

- ERVAREN SCHILDERS -

T +32 3 353 33 30

     chapeau schilders

www.chapeauschilders.be

     chapeau schilders
- ERVAREN SCHILDERS -

Voor het behalen van
rijbewijs B

Tel. 0475 64 14 13

RIJSCHOLING.BE
Veilig leren autorijden

Te huur: appartement met 2 
slaapkamers en terras, Deuzeld-
laan te Schoten, geen lift, 2e ver-
diep, rustige blok, vrij 1 juni, prijs 
775 �/maand incl garage, te bevra-
gen na 16 uur 0472450055  Z591

Te huur: vakantieverhuur, Oos-
tende, apart. volledig ingericht 
vr 4 personen, zijdelings zeezicht 
op 50m vd zeedijk, 03/384.14.38 
0477/53.77.18  Z592

Hallo! Ik ben opzoek naar een 
baan, ik kan de tuin schoon-
maken, doe ook kleine reno-
vaties in het appartement tel 
0465.75.11.06  (particulier)  Z593



Te koop 5 Gordijnroeden 
Messing+toebehoren 1x2,95 
-2x2,80- 1x2,20-1x1,80 prijs 
45euro info 0471-288436  T12

Te koop: opbergkast(en) 
wegens omst. H220 B110 
of 85cm 240f vak./schab. 
P.o.t.k. tel 0496.877.545  T13

Te koop: voor fans van Dean 
Martin / Lewis / Ratpack : 65 

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.

M.J.T.V.

Schilde gaat veel meer bufferen, 
infiltreren en hergebruiken 

van hemelwater  

Schilde gaat er op toekijken dat haar eigen diensten, maar ook inwoners 
en aannemers voortaan zorgvuldiger en zuiniger met water omspringen. De 
gemeenteraad keurde daartoe een hemelwaterplan goed. Concreet worden 
speelplaatsen en parkings onthard.

In de nabije toekomst wordt dit basisplan uitgebouwd tot een compleet 
hemelwater- en droogteplan. Zo belooft het schepencollege. Hierin wordt ook 
gekeken naar maatregelen om droogte tegen te gaan. Men wil water ruimte 
geven door te vermijden dat het bijvoorbeeld bij bouwwerken onnodig wordt 
afgevoerd via de riolering, door het op te vangen en te hergebruiken, het 
ter plaatse te laten infiltreren en door het te bufferen en zo vertraagd af te 
voeren.

Wat gaat Schilde nu concreet doen? Op de lijst met acties staan het 
ontharden van parkeerplaatsen, pleinen en speelplaatsen van de scholen in 
de gemeente. Onder meer de speelplaats van De Wingerd, de parking rond de 
Sint Catharinakerk en het wel erg grote en nu nog weinig groene versteende 
plein voor het gemeentehuis. 

Rubyclub Diabolos wordt aangespoord om het regenwater dat op haar 
kantine valt op sportpunt De Caters te laten infiltreren in de sportterreinen. 
Bij heraanleg van rioleringen zal de afvoer van regenwater voortaan worden 
afgekoppeld. Ter plaatse wordt ruimte voorzien voor waterbuffering en 
infiltratie door het inschakelen van groenzones en plantvakken. Zo wordt 
gedacht aan het creëren van een waterbufferend meertje (wadi) in het 
eilandje op het einde van de Kraanweide. De gemeente gaat ook ingebuisde 
grachten ook opnieuw openmaken.

Ruimte maken voor water maakt deel uit van de klimaatambities van Schilde. 
Hiervoor lanceerde de gemeente via haar participatieplatform eerder het 
project klimaatplan 2030.

KSK ‘s-Gravenwezel Schilde
TERREINEN MOLENAKKER

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

BEN JE TUSSEN 4 EN 15 JAAR?
OP ZOEK NAAR EEN SPORTIEVE HOBBY??

BIJ ONS KAN JE HET VOETBAL VRIJBLIJVEND KOMEN ONTDEKKEN 

Meld je even aan via:
0472419318 

eyskensjan@telenet.be

BEN JE TUSSEN 4 EN 15 JAAR?
DENK JE OP PROVINCIAAL NIVEAU TE KUNNEN VOETBALLEN?

euro, B. Gus fi lmposters + 15 
posterpanelen + 12 LP/10Ep/4SI 
fi lmmuziek, te zien/afhalen in 
St. Job tel 0473.722.003  T14

Damesfi ets Gazelle 28 inch maat 
50, 7 vitessen, volledig in orde, 
150 euro tel 0493.15.61.23  T15

Te huur: Schoten Plantijnlei 33 
Schoten, glvl app, liv, nieuwe ho 
kkn, berging, badk, apart wc, 2 
slpk, veranda, kl tuin + garage 
+ keld, onm beschikbaar, gas/
wat. indv, tem 03.647.16.86 
of gsm 0486.35.30.32  T16

Te koop overgordijnen bei-
ge, lichtgrijs gevoerd & afge-
werkt hoogte 2,46 X1,00 x6 
stuks 2,46x0,70 x4 stuks prijs 
295euro info 0471.288.436  T17





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

Kapster aan huis: knippen 
20 euro, wassen 5 euro, 
brushen 20 euro, ook kleuren 
enz… tel 0483.08.45.14 
Roos  Z589 (particulier)

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

Goedkoop leegruimen van 
uw tuin, planten, hagen 
enz gratis offerte tel 
0487.71.55.34 (particulier)  T20

Sint-Job – Nieuw dak voor 
voormalige klooster        

Een aannemer heeft het dak van kinderopvang Ferm in de Hogebaan gesloopt. Sinds 2009 
vangt Ferm kindjes op in dit oude klooster van de Zusters van de Heilige Familie van Bordeaux. 
Het gebouw van de hand van de bekende interieurarchitecten Claire Bataille en Paul Ibens 
krijgt zo een heel ander uitzicht.
“De werken zijn nodig omdat het niet meer waterdicht was en er zich schimmel vormde”, legt 
schepen van Openbare Werken Daan De Veuster uit. “De leien van asbest zijn verwijderd. De 
houten constructie gaat er helemaal af. Er komt een nieuw geïsoleerd dak. De patio krijgt 
een nieuw glazen dak met ramen die elektrisch openschuiven.” De sloop is goed voor 93.000 
euro. Daarnaast wordt de elektriciteit en de brandalarminstallatie vernieuwd. Dat komt neer 
op ruim 30.000 euro. “In 2016 is al een gedeelte van het dak vernieuwd aan de kapelkoepel. 
Dat behouden we.”
De zestig kinderen die Ferm hier normaal elke dag voor en na school opvangt moeten tijdelijk 
uitwijken. “Beide Sint-Jobse scholen, Maria Middelares hier naast de deur en De Brug wat 
verderop in de Brugstraat organiseren zelf op school de opvang voor en na schooltijd”, legt 
jeugdschepen Frans Van Looveren uit. “Tijdens de schoolvakantie nemen ze elk afwisselend 
die taak op zich. We waarderen deze inspanningen van de scholen.” De werken duren nog tot 
in mei. Voor de opvang tijdens de zomervakantie stelt zich geen probleem. De kinderen worden 
dan opnieuw met open armen ontvangen in het voormalige klooster. 
Het straatbeeld wordt enigszins anders. Het klooster is opgetrokken door de Zusters van het 
Arme Kind Jezus uit Borsbeek. In 1936 kregen ze dit terrein in de Hogebaan in handen en twee 
jaar later bouwen zij er een meisjesschool. In 1963 houden de Zusters van het Arme Kind Jezus 
zich niet langer met gewoon onderwijs bezig en dragen de school in 1964 over aan de Zusters 
van de Heilige Familie van Bordeaux. Zuster Bertha-Maria draagt haar directietaak over aan.

De zusters woonden boven de school en verhuisden in november 1969 naar het Witte Klooster, 
zoals dat in de volksmond heet. Het is bijzonder, want van de hand van de architect Pluys 
in samenwerking met de interieurarchitecten Claire Bataille en Paul Ibens. Zij gingen aan de 
slag met de plannen van de zusters. Het duo richtte kantoren en woningen in en ontwierpen 
objecten voor bekende merken Obumex, Val-Saint-Lambert, Durlet en Bulo. Pluys die de Kerk 
van Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdes in Sint-Job realiseerde en tekende ook het klooster in de 
Hogebaan. De zusters verbleven er tot begin 2000, hoewel ze tot 1985 actief waren in de school. 
In de legislatuur 2007-2012 verwierf de gemeente het terrein met het klooster, met Vlaamse 
steun om een stukje groen in de dorpskern van Sint-Job te vrijwaren voor de toekomst. De 
kinderen van vrije basisschool Maria Middelares en buitenschoolse kinderopvang genieten 
daar nu van.

MERKSEM : Leiebos 31 – appartement 1ste verdiep : inkom met 
ingemaakte kasten, woonkamer, keuken, kleine en grote slaapkamer, 
aparte WC, badkamer, berging – terras over heel de lengte – 
onderaardse autostaanplaats en kelder.

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

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.

M.J.V.T.

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





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               

WANDELING: VOORJAARSBLOEMEN
Het Schildehof is bekend voor zijn voorjaarsbloeiers. Ontdek samen met 
onze natuurgids de verschillende soorten zoals Slanke sleutelbloem, 
Voorjaarshelmbloem, Bosanemoon en nog veel meer. Afspraak op 10 april 
om 10u aan de hoofdingang van het Park Schildehof, aan het einde van de 
Bellevuedreef. Meer info 03/383.40.87.

VOORDRACHT: VEILIGHEID
En hoe is het met uw veiligheid? Marc Dierckx, professional in nationale 
en internationale beveiliging, praat over de (Belgische) veiligheidssector, 
risicoanalyse, risicobeheersing in privé-woning en beantwoordt vragen over 
veiligheid. Op 14 april om 14:30u in de Kleine Zaal in WERF44, Schoolstraat 44 in 
Schilde. Meer info op www.ummagumma.be.

BLOESEMTOCHT IN BROECHEM
Aan de kerk van Broechem begint het Jules Persynpad. Op het pleintje 
voor het gemeentehuis staat het bronzen borstbeeld van de befaamde 
letterkundige Jules Persyn. De wandeling loopt verder langs verscheidene 
appel- en perenboomgaarden welke normaal in deze periode in bloei staan. 
Het zijn echter de weergoden die het juiste tijdstip bepalen op 14 april vanaf 
13:45u. Meer info op secretariaat@dedrierozen.be of 03.658.87.50.

KOOKDEMONSTRATIE ‘BEST OF BRITISH’
De Britse keuken heeft onterecht een slechte naam. Het is een keuken 
vol traditie die ook toonaangevend is voor trendy nieuwigheden. Laat je 
onderdompelen in het beste van de traditionele Britse keuken op 25 april 
van 13:00 tot 16:00u in Het Dorpshuis, Kerkstraat 24 in ’s-Gravenwezel. Een 
organisatie van de Parochiale Vrouwenbeweging. Meer info op hendrixrita@
yahoo.com.

CINEMA SONJA: ‘SIBEL’
Op 25 april van 20:00 tot 23:30u. in Werf 44, Schoolstraat in Schilde. Meer info 
op sonja.corrynen@schilde.be of 03/ 380 07 47. Gratis.

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

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

Te koop 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

DENYS & CO

INKOOP OUD GOUD, 
JUWELEN EN MUNTEN.

HERSTELLINGEN 
EN EIGEN ONTWERPEN.

UNIEKE GOUDEN 
EN VINTAGE JUWELEN 

BREDABAAN 246, BRASSCHAAT 
03 430 20 83

Te 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 huur: vakantiehuis in Calpé, 
max 8 pers. privé zwembad, 
al comf. Vrij van 14/8 tot 
31/8, tel 0485.04.05.50  Z575

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

Wij zoeken een tuinhulp te 
Schilde Bergen voor 6 à 8 uur per 
week, tel 0477.46.90.56  Z583

TE HUUR APP.
Parkstraat Knokke

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

tel 0474.37.56.29

AANNEMER KOOPT

BESTE PRIJS, SNELLE AFHANDELING!
& 0487/286 430

opbrengsteigendommen, 
renovatie- en 

afbraakpanden, 
bouwgronden, 

projectgronden,
oude woningen...



Klanten en collega’s Aldi Sint-Job 
wuiven medewerker Walter op 

laatste werkdag uit

Onder luid applaus en met een erehaag gaven collega’s en klanten van 
Aldi Sint-Job  een eerbetoon aan Walter Hendrickx (61). Na een carrière van 
31 jaar gaat die met pensioen. “Fantastisch”, reageerde de man in kwestie 
ietwat emotioneel.

“Enthousiast, altijd vrolijk, altijd goedgezind, altijd zichzelf”, beschreven 
collega’s hem. En die kwamen zelfs van Kalmthout, Zoersel en Brecht 
naar Sint-Job om dit moment mee te beleven. “Walter heeft het hart op 
de tong en entertaint de klanten voortdurend. Het is een plezier om met 
hem samen te werken”, reageerde 
collega Danny Van Houwaert sinds 
maart 2018. “Hij maakt de job 
gewoon leuker. Als je samen achter 
de kassa zit, is het altijd plezant. 
Walter is ook heel joviaal. Dat zullen 
we wel missen.” Ook bij de klanten 
klinkt hetzelfde geluid:“Dan 
mag je nog zo slechtgeluimd de 
winkel binnenstappen, je komt 
hier dankzij de spontaniteit van 
Walter altijd met de glimlach weer 
buiten”, vond Tom Talpe uit Sint-
Job.

Vrouw zoekt werk: poetsen, 
dinsdag en donderdag , erva-
ring 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

Te koop: volledige set kookpot-
ten Berghoff nog in de doos, 
nieuw 5stuks, geschikt voor 
alle vuren, waarde 309 euro nu 
200 euro tel 03.383.21.07  T27

Afbraak, bezetting, gyproc, 
betegelen, schilderen, tel 
0470.975.891 (particulier)  Z600
 
Schilderen, bezetting, betegelen, 
afbraak, gyproc tel  0483.72.05.62 
(particulier) Z601 Te koop: op-
bergkast(en) wegens omst. H220 
B110 of 85cm 240f vak./schab. 
P.o.t.k. tel 0496.877.545  T13

Te koop: voor fans van Dean 
Martin / Lewis / Ratpack : 65 
euro, B. Gus filmposters + 15 
posterpanelen + 12 LP/10Ep/4SI 
filmmuziek, te zien/afhalen in 
St. Job tel 0473.722.003  T14

Damesfiets Gazelle 28 inch maat 
50, 7 vitessen, volledig in orde, 
150 euro tel 0493.15.61.23  T15



VIERINGEN in de GOEDE WEEK en PASEN 2022 in de kerken van SCHOTEN
PASTORALE EENHEID HEILIGE VERONICA

PALMZONDAG 10 APRIL 

09.30u. St  Cordula:  Eucharistie met palmwijding
10.00u. H. Familie: Eucharistieviering met palmwijding
10.00u. H. Hart: familieviering met palmwijding en 
kruisoplegging vormelingen
10.00u. O.L.V. Koningin: Woord- en communiedienst
met palmwijding
10.00u. Priorij Regina Pacis:  Eucharistieviering met 
palmwijding
10.45u. St Filippus: Woord- en communiedienst

WOENSDAG 13 APRIL

19.00u. St Cordula:  gezamenlijke biechtviering 

WITTE DONDERDAG 14 APRIL

17.30u.  Priorij Regina Pacis:  Eucharistieviering
19.00u. St  Cordula:  Eucharistieviering
19.00u. H. Hart: viering met communie
20.00u. H. Familie met O.L.V. Koningin: Eucharistie

GOEDE VRIJDAG 15 APRIL

15.00u. St  Cordula:  kruisweg
15.00u. Priorij Regina Pacis:  dienst van het lijden en de 
dood van Onze Heer
19.00u. St  Cordula  :  Woord- en communiedienst
19.00u. H. Hart: viering met communie
20.00u. O.L.V. Koningin met H. Familie: dienst met 
kruishulde

STILLE ZATERDAG 16 APRIL 

18.00u. H. Hart: Paaswake met jonge gezinnen
19.00u. St  Cordula:  Eucharistieviering
20.00u. O.L.V. Koningin met H. Familie:  Paaswake met 
Eucharistie
20.30u. Priorij Regina Pacis:  Paaswake.

PAASZONDAG 17 APRIL 

09.30u. St  Cordula:  Eucharistieviering 
10.00u. H. Familie: Eucharistieviering
10.00u. H. Hart: viering opgeluisterd door Cantiamo
10.00u. O.L.V. Koningin: Woord- en communiedienst
10.00u.  Priorij Regina Pacis:  Eucharistieviering
10.45u. St Filippus: Woord- en communiedienst

KWTG trekt volle zalen met 
‘Plotseling Thuis’       

Het Koninklijk Wijnegem Toneelgezelschap heeft corona goed doorstaan. Dat bleek uit 
de succesvolle reeks voorstellingen van ‘Plotseling Thuis’.

“Het was niet eenvoudig om in coronatijden een stuk op de planken te krijgen,” 
vertrouwt voorzitter Christof De Mol ons toe. “We zijn blij dat de coronabarometer 
meer duidelijkheid en houvast bracht 
voor cultuurverenigingen, want 
ons eerste stuk in november was 
toch afwachten met de billen bijeen 
geknepen. De kaartverkoop liep moeilijk 
en quarantaines van spelers konden 
altijd nog roet in het eten gooien. 
Gelukkig liep alles toen goed.”

Zopas speelde het Koninklijk Wijnegems 
Toneelgezelschap met ‘Plotseling Thuis’ 
een ferme Engelse thriller van Francis 
Durbridge en dat ging gelukkig allemaal 
wat vlotter.
“Het werd toch weer een spannend 
repetitieproces. Omwille van corona 
moesten tal van acteurs hun rol 
teruggeven. Onze cast moest geregeld 
in quarantaine en we moesten lang 
mondmaskers blijvend ragen”, getuigt 
regisseur Jos Van Praet.  “We deden alles 
veilig, maar de laatste week moest het 

toch echt zonder masker. Je hebt als regisseur de mimiek van de spelers nodig om 
hen goed te regisseren in hun rol. Het resultaat is gelukkig een erg spannend stuk.” 

REEDS 35 JAAR EEN UITZONDERLIJK
SLAAGPERCENTAGE!

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

www.rijbegeleidingkruger.be  -  03 651 50 40
L



A L T K S P S A D N E P P I K E N N S N

P N A A H S E C N I A T E O I P E E E E

A E F N S T W E H A E J K E E T P N J G

A K E D T R N I S O D H R U IJ V P IJ K R

S K L E I A E Z T N O B G B R S O Z A O
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A D L A L T N M F O E N V A L R S R M S
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N E E R Z A C H T G E K O O K T E I A A

D F D P A A S S T E M M I N G A V Z P P
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G T T S E B S A A P N IJ Z P O E E T V G

A L N E R E D L I H C S E B N E R E I E

T K I N D E R O P T O C H T V R E D E E

I E S A A P P A A S V A K A N T I E A L

H A R D G E K O O K T E I N E R E I V G

� EIERBOOM
� EIEREN BESCHILDE-

REN
� EIEREN VERSTOPPEN
� ETEN
� GEEL
� GEZELLIGHEID
� HAAN
� HARDGEKOOKT EI
� KANDELAAR
� KINDEROPTOCHT

� KIPPEN
� KRANS
� ONTBIJTEN
� OP ZIJN PAASBEST
� PAASDRUKTE
� PAASEI
� PAASKLEDING
� PAASMAANDAG
� PAASMANDJE
� PAASMORGEN
� PAASSTEMMING

� PAASTAART
� PAASVAKANTIE
� PAASZATERDAG
� PALMTAKJES
� ROZIJNEN
� SCHOOLVAKANTIE
� SFEER
� STILLE ZATERDAG
� TAFELDEKKEN

� TAFELKLEED
� VIEREN
� VREDE
�WITTE DONDERDAG
� ZACHTGEKOOKT EI

PUZZELS
VAN BIJ ONS

Pasen

De overgebleven letters vormen een zin.

Oplossing:
Naam:
Adres:

DOE MEE EN WIN TAL VAN MOOIE PRIJZEN!
Mail de gevonden oplossing samen met je adresgegevens door op 
wedstrijd@bodevanschoten.be met vermelding ‘PAASPUZZEL’ of per post naar 
De Bode, Villerslei 50, 2900 Schoten en maak kans op een leuke prijs.

Puzzel i.s.m.

DOE MEE EN WIN TAL VAN MOOIE PRIJZEN!

❑ APRIL
❑ ASWOENSDAG
❑ AVONDMAAL 
❑ BREEKBAAR
❑ BRUNCH
❑ CACAO
❑ DOOIER
❑ EASTER
❑ EERSTE
❑ EIERDOPJE

❑ EIEREN
❑ ETEN
❑ FAMILIE
❑ FEEST
❑ JEZUS
❑ KALENDER
❑ KINDEREN
❑ KLOKKEN
❑ KRUISIGEN
❑ KUIKEN

❑ LENTE
❑ MAANDAG
❑ MELK 
❑ MILKA
❑ NEST
❑ ONTBIJT
❑ PAASEI
❑ PALM
❑ PESACH
❑ PUUR

❑ RAPEN
❑ SMELTEN
❑ SPEUREN 
❑ SUIKER
❑ SUPERMARKT
❑ SYMBOLIEK
❑ TRADITIE
❑ TWEEDE
❑ UITBLAZEN
❑ URBI ET ORBI

❑ VAKANTIE
❑ VASTEN
❑ VERRIJZENIS
❑ VERSIERD
❑ VERSTOPPEN
❑ VIERING
❑ ZALIG
❑ ZOEKEN
❑ ZONDAG

Opl: pralinévulling
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CACAO
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ONTBIJT
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PALM
PESACH
PUUR
RAPEN
SMELTEN
SPEUREN
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TRADITIE
TWEEDE
UITBLAZEN
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VAKANTIE
VASTEN
VERRIJZENIS
VERSIERD
VERSTOPPEN
VIERING
ZALIG
ZOEKEN
ZONDAG
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Oplossing: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

De Paastijd

adv SchotenBode_pasen.indd   1 04-04-19   19:53
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WIJNEGEM WIEST                                   ELKE MAANDAG
’t Gasthuis – Foyer, cultuur@wijnegem.be, 03.288.21.80

TONEEL                          T.E.M 9 APRIL
Gelukkige Gezinnetjes, toneelkring Arti Shock, Zaal Bloemendaal, Paalstraat 285, Schoten, 
www.artishock.be

CULTUURGESCHIEDENIS                                        12 APRIL 14U30 TOT 16U30
Postmodernisme en hedendaagse kunt, Werf 44, Schoolstraat 44, Schilde, 
www.ummagumma.be

MUZIEK                                     14-15-16-17 APRIL
Zo Zennekik, 70 jaar muzikale hits, Oep z’n Antwaarps, www.ewt.be Deurne

BOEKENMARKT                         18 APRIL
In de voortuin van ’t Gasthuis, bibliotheek@wijnegem.be

ROMMELMARKT                         18 APRIL 
Paasmarkt, Gemeenteplaats, Brecht, christine_vr@telenet.be

BLOEDINZAMELING                                       19 APRIL 17U30 TOT 20U30
In Schilde, Werf 44, Schoolstraat 44, Schilde, www.rodekruis.be

TENTOONSTELLING                TOT 1 MEI VRIJ-ZAT-EN ZONDAG
De Vijf van Schoten - Kasteel van Schoten

ACHTER DE SCHERMEN VAN ONZE BELASTINGEN          19 APRIL VAN 20 TOT 22U
Werf 44, Schoolstraat 44 Schilde, www.ummagumma.be

CONCERT                         21 APRIL 
Verlaine, Poète Maudit, Kerk Schilde – Bergen, Pater Nuyenslaan Schilde, 
www.neosvzw.be/Schilde

QUIZ                                              22 APRIL 19U30
Oudercomité Don Bosco, Wijnegem, inschrijven Oudercomite@donbosco-wijnegem.be

WERF 44                                      23 APRIL
Ik ben de walvis een moderne parabel van Wim Opbrouck, Werf44.be

QUIZ                                              23 APRIL
Luca met Power presenteert de jaarlijkse Quiz, Hoevedreef 9, Schilde, vccarry@hotmail.com

RESTAURANTDAG                                              23 APRIL
Chiro Joke-Scindal, Wommelgemsteenweg 16a, Wijnegem, chiro-wijnegem.be

EXPO                                              23 APRIL TOT 29 APRIL
Op de Brechtse Koer, Kempuseum, Mudaeusstraat 2 Brecht,  www.brecht.be/vrije-tijd, tel 
0472.11.12.96

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

EXPO                         TOT EN MET 29 APRIL
Joor Verhoeven, te bezoeken met reservatie of op afspraak op werkdagen 14-20u, Lindenlei 
18, Schoten, tel 0484.02.39.32 of email gerardvm.thuis@gmail.com

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

WANDELING                                                                       14 APRIL 13U45
Bloesemtocht in Broechem, www.dedrierozen.be

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

*

Te koop: designglasservies 8 
pers, ca 1970, krasvrij, kristal, 
p.o.t.k. tel 03.353.10.46  T25

Te koop: 5 nieuwe kostuums en 5 
kostuums 1x gedragen, allemaal 
klassiek model, kleur effen 
blauw, weg wegens op korte tijd 
gewichtsverlies, maten 58, 60, 
62, p.o.t.k. tel 0486.06.64.85  T26

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

Deuzeldwijk in feeststemming 
naar aanleiding van veertigste 

Deuzeldjogging 
Met de veertigste editie van de Deuzeldjogging bracht de Sint-Edudardusschool de hele 
Deuzeldwijk in feeststemming. Alle leerkrachten en heel wat ouders droegen bij het 
welslagen van dit sportief schoolfeest.

Het was wijlen Jos De Borger, legendarisch Schotens atleet, medestichter van de 
Schotense Atletiekvereniging en later sportschepen, die de eerste Deuzeldjogging 
organiseerde. Intussen hebben het gemengd leerkrachten- en ouderteam de stok al lang 
overgenomen. Wel jammer dat voor dit jubileum helemaal niemand van het lokaal bestuur 
Schoten present was om deze knappe organisatie te feliciteren of om zelf deel te nemen.

Directeurs Esther Van den Hout, die zelf startte voor de tien kilometer en een aardige tijd 
van 56 minuten liet noteren, en Rob Van den Berghe, presentator van dienst, lieten het 
niet aan hun hart komen. Ze zagen hun speelplaats aan de Antoon Van Dijckstraat gezellig 
vollopen. Er zouden uiteindelijk 253 lopers starten, bijna goed voor de evenaring van het 
recordaantal. 

Zo zorgde het plaatselijke Argenta-bankkantoor niet alleen voor sponsoring, maar namen 
zowat alle personeelsleden onder aanvoering van zaakvoerders Steven Roymans en Tom 
Janssen deel. Oud-gemeenteraadslid Toon Daems (70) startte in zijn rolwagen samen met 
kleinzoon Fenne Vanacke (14) in de vijf km. Maar ook de supporters waren massaal op post 
en genoten in de voorjaarszon van drankjes, hotdogs en andere lekkernijen bereid door 
juffen en ouders. 

Bij de finish kregen alle deelnemers een blinkende geelblauwe Sint-Eduardus-medaille.
Maar ministens even belangrijk was de opbrengst van dit evenement voor de schoolkas. 
Opvallend: oud-leerling Wim Cockuyt liep de tien kilometer in slechts 37 minuten. De 
directietandem kon het niet meteen checken, maar dit zou wel eens de snelste tijd in de 
veertigjarige geschiedenis van de Deuzeldjogging geweest kunnen zijn.

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



HORECA .... Jobs

PERSONEEL GEVRAAGD VOOR EEN

FRITUUR
+BROODJESZAAK

2960 Brecht
Contact 0487 891 791 • tokcelbrecht@yahoo.com 

Auximeca , een bedrijf dat reeds meer dan 50 jaar actief is in de 
wereld van filtratie, is op zoek naar:

MAGAZIJNIER/HANDLANGER

Functieomschrijving:
- Het controleren en registreren van inkomende goederen
- Het verpakken van uitgaande goederen
- Het magazijn mee op orde houden
- Het laden en lossen van vrachtwagens
- Kleine productiewerken

Profiel:
- Goede kennis van het Nederlands
- Engels, Frans en/of Duits zijn een pluspunt
- Je bent in staat zowel in team als alleen te werken
- Je kan nauwkeurig werken
- Geen ervaring vereist
- Rijbewijs B is een pluspunt

Ons aanbod:
- Een gevarieerde job bij een ambitieus bedrijf
- Fulltime contract van onbepaalde duur
- Ruimte voor eigen initiatief en verbetering
- Hechte groep met een amicale werksfeer
- Een competitief loon
- Groepsverzekering en hospitalisatieverzekering

Sollicitatie met cv naar yennik@auximeca.com
Contactpersoon: Yennik Segers

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

VERANDA DAGEN
za. 21 & zo. 22 oktober

Laat u insp� � en tijdens � ze 

RAMEN • DEUREN & VERANDA’S
in ALUMINIUM & PVC

Nieuwbouw & renovatie - 10 jaar waarborg
Kwaliteitsgarantie, constructie en plaatsing 

Maatwerk alle veranda’s zowel modern als klassiek
Van A tot Z geregeld: ontwerp, fundering tot bezetting en verwarming

telkens van 10u - 17u
Speciale v� rwa� den

17W42_BRUVO_AANKOND_1_1.indd   1 8/10/17   17:18

Bruynseels-Vochten NV is een stabiel familiebedrijf dat reeds meer dan 
30 jaar buitenschrijnwerk in aluminium en PVC fabriceert en plaatst voor 

zowel de particuliere als professionele markt.

Wegens onze continue expansie zoeken wij voor 
onmiddellijke indiensttreding:

 PLAATSERS
 
•   Je plaatst ramen, deuren of veranders in zowel PVC als aluminium
 op onze particuliere werven.
•   Je hebt bij voorkeur ervaring als plaatser van buitenschrijnwerk.
•   Je kan zelfstandig werken echter zijn gemotiveerde starters ook welkom.
•   Je bent een klantvriendelijk persoon en houdt van proper en
 nauwkeurig werk.
•   Je werkt professioneel en communiceert vlot.

 TECHNISCH MEDEWERKER RAAMAFDELING
•   Je stelt raamstaten en detailtekeningen op uit architectuurplannen en 

onze offerte.
•   Je bestelt de nodige materialen voor de uitvoering van het project.
•   Binnen deze functie werk je in teamverband met ervaren collega’s.
•   Je rapporteert aan het diensthoofd of zijn assistent.

Aanbod
•   Onmiddellijk vast contract binnen een stabiel bouwbedrijf!
•   Aantrekkelijk loon aangevuld met extralegale voordelen.

Graag ontvangen wij uw CV en sollicitatiebrief op 
m.vochten@bruvo.be of u kan ons steeds contacteren op 03/666.57.86  

voor verdere vragen of aanbiedingen.
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TECHNISCH-COMMERCIEEL 
VERTEGENWOORDIGER RAMEN & DEUREN

Ben je een geboren verkoper met een passie voor ramen en deuren? 
Heb je daarbovenop affiniteit met bouw en techniek? Spreekt een sterke 
nationale speler met een familiale organisatie jou aan?

Dan ben jij de witte raaf die wij zoeken!

Wij zijn op zoek naar een technisch commerciële vertegenwoordiger om 
ons sales departement te versterken naar de B2B klanten.

Interessante loonsvoorwaarden in dienst of op zelfstandige basis.
Neem contact met ons op en stuur je CV op www.bruvo.be of 

op m.vochten@bruvo.be

BROOD & BANKETBAKKERIJ
TE SCHOTEN

vraagt

VERKOOPSTER
(voltijds)

verzorgd voorkomen en perfect Nederlandstalig

03 658 58 69 - 0476 21 80 97

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

PERSONEEL GEVRAAGD VOOR EEN

+BROODJESZAAK



Computerhulp nodig? Gebruik 
ervan, hardware problemen, 
software, updates, windows 
, apple. Gepensioneerde 
ingenieur helpt u 0487.611.755 
(particulier)  Z580

Te koop: propere golfballen, 
50 euro voor 100 ballen 
tel 03.658.10.88  Z581

“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

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

GEMOTIVEERDE JEUGDOPLEIDERS

Deel uitmaken van een fantastisch team ? Lijkt dit iets voor jou ?
Neem dan vlug contact op met

Jan Eyskens  - eyskensjan@telenet.be – 0472 41 93 18

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

GEMOTIVEERDE JEUGDOPLEIDERSGEMOTIVEERDE JEUGDOPLEIDERS

Deel uitmaken van een fantastisch team ? Lijkt dit iets voor jou ?
Neem dan vlug contact op met

Jan Eyskens  - eyskensjan@telenet.be – 0472 41 93 18

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

GEMOTIVEERDE JEUGDOPLEIDERS

Deel uitmaken van een fantastisch team ? Lijkt dit iets voor jou ?
Neem dan vlug contact op met

Jan Eyskens  - eyskensjan@telenet.be – 0472 41 93 18

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

GEMOTIVEERDE JEUGDOPLEIDERS

Deel uitmaken van een fantastisch team ? Lijkt dit iets voor jou ?
Neem dan vlug contact op met

Jan Eyskens  - eyskensjan@telenet.be – 0472 41 93 18

Instellen en bedienen van schaafmachine (CNC)
Opvolgen en controleren van schaafkwaliteit

Je kan zelfstandig werken maar je bent ook een teamplayer
Je spreekt Nederlands
Ervaring in de houtsector is een pluspunt

Marktconforme verloning en extralegale voordelen
Vast contract na proefperiode
Je komt in een dynamisch en groeiend team terecht met een 15-tal collega's

Lambrechts Hout NV is al 85 jaar toonaangevend houtinvoerder gespecialiseerd in zachthout.
Wij zijn gelegen in de haven van Antwerpen.

Functieomschrijving

Profiel

Aanbod

Heb je interesse? Stuur dan een mailtje naar philippe@lambrechtshout.be
Lambrechts Hout NV - Haminastraat 4 - 2030 antwerpen
+32 (0)3 440 18 66

Machine-Operator

Mooie herinnering vastleggen 
voor verloving, huwelijk, baby 
of groot feest, stuur gewoon 
mail geertphotography@
gmail.com  (particulier)  Z582

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)



CONCIERGE
gezocht

voor dagelijks onderhoud 
van woning te Brasschaat.

Bij uw taken horen 
onderhoud, toezicht en 

communicatie met diverse 
leveranciers.

Technische kennis is 
vereist.

Neem contact op met
caretotaal@gmail.com

Gezocht
TUINMAN
VOOR WEEKEND

0475 42 10 00

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

Omgevallen bomen of 
bomen die weg moeten, 
ik kom ze gratis afdoen 
voor het hout, tel na 18u 
Chris 0478.58.18.71   Z595

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) 

Tuinman zoekt extra 
tuinwerk: tel 0485.79.80.06
(particulier)  Z596

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

FLEXI MEDEWERKER voor de keuken,
die zelfstandig kan werken. 20u/week.

Dagen en uren te bespreken.
Frank Craeybeckxlaan 50, 2100 Deurne

www.newarena.be - 0492 54 50 62

OM ONS TEAM TE VERSTERKEN ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR EEN

VERKOOPTALENT M/V
HEB JIJ EEN HART VOOR MODE EN WIL JE MEEGROEIEN

MET EEN WARM TEAM IN HARTJE SCHOTEN?

• FULL-TIME     • ERVARING IS EEN +     • MINIMUM 30 JAAR
UREN BESPREEKBAAR

STUUR JE CV + FOTO NAAR
MAURICE.MENSFASHION@TELENET.BE

WASSERIJ
zoekt

FLEXIJOB
voor het wassen en mangelen van horecalinnen

ervaring vereist
Nl-talig

Solliciteren op 0473 13 82 94



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

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 
pr i j so f fe r te ,0498 .442 .257  
(particulier) Z584

Schilderen binnen en buiten tel 
0486.76.68.47 (particulier)  Z585

Ik zoek werk voor in de tuin: 

onderhoud, snoeien, alles 
voor de tuin tel 0465.71.30.86 
(particulier)  Z589

Ik zoek werk: schilderen, 
bezetten tel 0465.74.74.76 
(particulier)  Z590

Ik zoek werk: poetsen, wassen, 
strijken, ramen kuizen, enz.. tel 
0489.79.80.60 (particulier)  Z591

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



CAFE CENTRAL
zoekt

CHEF KOK (m/v/x)
Ervaring vereist

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

WIJ ZOEKEN VOOR ONS KANTOOR VERSTERKING 
IN DE RECHTSTAKKEN 

VASTGOED en FAMILIERECHT

PROFIEL:
 • Master in de rechten en/of het notariaat; 
 • en/of Bachelor rechtspraktijk 
 • Voltijds en/of deeltijds 
 • Ervaring is een pluspunt

Deeltijds

WIJ BIEDEN:
 • Correct salarispakket;
 • Flexibele werkomstandigheden in functie van een gezonde 
    ‘work/life’ balans; Ondersteuning;
 • Loopbaantraject en coaching; 
 • Duurzame samenwerking;

WERKOMGEVING EN BEREIKBAARHEID
 • Landelijk en modern kantoor;
 • Gelegen bij afrit E19 en station Noorderkempen;
 • Kleine groep met grote teamgeest (1 notaris en 5 medewerkers);

Als je meent de juiste persoon te zijn om ons team te versterken, aarzel niet en 
stuur een mail met een motivatiebrief en CV naar marnix@notarisdesadeleer.be.
Je kan rekenen op onze discretie.

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

GEZOCHT

MARNIX DE SADELEER

Gasthuisstraat 27
2960 Brecht

marnix@notarisdesadeleer.be

De Vogelenzang/Old Birdy
zoekt

KELNER/BARMAN (m/v)

voltijdse betrekking

horeca ervaring vereist

eigen vervoer

HULPKOK (m/v)

Solliciteren via website www.devogelenzang.be

Sous-chef / Kok

Barman / Barvrouw
Kelner / Dienster

Zaalverantwoordelijke

(Fulltime - Flexi - Studenten)

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

Vacatures



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

Alle snoeiwerken,Aanleg van 
gazon&rolgazon,Vellen van 
bomen, Frezen van stronken , 
Aanplantingen ,verticuteren , 
0498 144 085 (particulier)  Z562

Schilderwerken, gyproc, 
laminaat, alle soorten 
bezetting, schilderklaarmaken, 
gratis prijsofferte tel 
0467.327.615  Z574 (particulier)

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

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

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

Het lokaal bestuur Wijnegem is op zoek naar:
2 maatschappelijk werkers (B1-B3) 
Je streeft samen met de collega’s van de sociale dienst naar 
een kwaliteitsvolle dienstverlening. Je zal de cliënten die je 
zijn toevertrouwd op hun maat materieel, administratief en/
of psychosociaal begeleiden en ondersteunen, met als doel 
een menswaardig bestaan en maatschappelijke integratie te 
waarborgen.

Profiel: Bachelordiploma met de titel van maatschappelijk 
assistent (of gelijkgesteld).

Wij bieden: Een voltijdse contractuele tewerkstelling voor onbe-
paalde duur (B1-B3) of een deeltijdse contractuele tewerkstel-
ling voor 19/38 (B1-B3) (onbepaalde duur voor 15,2/38 en 3,8/38 
via een vervangingsovereenkomst). 

Naast een aantrekkelijk loon, bieden wij je volgende voordelen:
- 35 dagen vakantie en 14 feestdagen
- Maaltijdcheques à 8 euro
- Ecocheques à 200 euro (pro rata)
- Fietsvergoeding of abonnement openbaar vervoer
- Gratis hospitalisatieverzekering
- Tweede pensioenpijler van 3%
- Tal van kortingen via PlusPas (GSD-V).

Meer informatie over deze functies? 
Alle nodige informatie vind je via www.wijnegem.be/
vacatures.

Overtuigd? 
Stuur je sollicitatiebrief met alle nodige documenten door 
per e-mail naar personeelsdienst@wijnegem.be of per post 
naar het Lokaal Bestuur Wijnegem, Turnhoutsebaan 422, 
2110 Wijnegem.

Interesse? Solliciteren kan tot en met 25 april 2022.
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Wegens pensionering zoeken wij een 2e tuinman
voor alle werkzaamheden op ons domein, 
gelegen aan de noordkant van Schoten.

Wij zoeken een man/vrouw met tuinervaring voor 3 dagen per 
week. Hij/zij moet kunnen snoeien, plantenkennis hebben en moet 
beschikken over teamspirit. 
In dagelijks overleg met de eigenaren van het 13 ha. grote domein 
worden alle werkzaamheden besproken en gepland. Samen met 
andere tuinlieden wordt het onderhoud in park, bloementuin en bos 
uitgevoerd. 
Het is de bedoeling dat we gaan voor een langjarige relatie. Daarbij 
moet de intentie zijn om er samen met de eigenaren iets moois van 
te maken.

Hebt U interesse? Mail dan naar kornelis@faber-lagarenne.be

Classic’s Deurne
zoekt

HULPKOK
KOK

AFWASSER
Voor afspraak

Tel. 03 324 89 89
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LENTE-LENTE-
EDITIEEDITIE

Nieuwe verkeerssituatie Molenlei 
oorzaak van boeteregen        

De Molenlei, gelegen in Merksem maar vlakbij de grens met Schoten in de wijk 
Deuzeld, is sinds de zomer van 2020 ingericht als fietsstraat met markeringen en 
verkeersborden. Op de kenmerkende rode kleur die fietsstraten hebben, is het nog 
even wachten. Bij wijze van proef werd in een deel van de straat eenrichtingsverkeer 
ingevoerd om te onderzoeken hoe het comfort van de fietsers kan verbeteren.

Fietsers kunnen in een fietsstraat de hele breedte van de rijbaan gebruiken in 
hun rijrichting en de helft van de breedte langs de rechterzijde indien de rijbaan 
opengesteld is in beide rijrichtingen. Motorvoertuigen mogen ook rijden door 
fietsstraten, maar zij mogen de fietsers evenwel niet inhalen. De snelheid mag in een 
fietsstraat nooit hoger liggen dan 30 kilometer per uur.

De nieuwe fietsstraat wordt versneld ingericht om fietsers voldoende ruimte te 
bieden in functie van ‘social distancing’ op drukke fietsroutes. Hiervoor zal de stad 
verschillende soorten wegmarkeringen en verkeersborden aanbrengen en andere 
verkeersbegeleidende maatregelen treffen, indien nodig. De fietsstraat wordt 
ingericht over de volledige lengte van Molenlei tussen de Bredabaan en het kruispunt 
met de Oudebareellei.

Er werd vastgesteld dat nog te veel (vracht)verkeer gebruik maakt van deze straat, in 
plaats van op het bovenliggend wegennetwerk te blijven. Om het gewenste comfort 
voor fietsers in de Molenlei te verbeteren, wordt om die reden bij wijze van proef nu 
al eenrichtingsverkeer ingevoerd, uitgezonderd voor fietsers en speed pedelecs: in 
het gedeelte, gelegen tussen het Victor Roosensplein en de Generaal Mahieustraat, 
met toegelaten rijrichting naar de Generaal Mahieustraat; in het gedeelte, gelegen 
tussen de Eethuisstraat en de Generaal Mahieustraat, met toegelaten rijrichting naar 
de Generaal Mahieustraat.

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

Gezocht: oude emaille reclame-
borden in gelijk welke staat. 
Kijk eens op zolder, tuin of kip-
penhok. Ook interesse in oude 
reclamevoorwerpen uit voorma-
lige Kruidenierswinkels, Brou-
werijen of Garages. Geef goe-
de prijs. 0479/70.91.58  Z543

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

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

Het gedeelte van de Molenlei, gelegen tussen de Bredabaan en het Victor Roosensplein, 
blijft toegankelijk in beide richtingen. Deze proefopstelling wordt na zes maanden 
geëvalueerd. De eerste reacties zijn niet zo positief. Auto’s moeten een blokje 
omrijden. Maar dat gebeurt niet volgens de regels. De politie schreef al tientallen 
boetes voor spookrijders uit. 

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

Te koop: bouwgrond Boe-
rendreef 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 huur: vakantiehuis in Cal-
pé, max 8 pers. privé zwem-
bad, al comf. Vrij van 14/8 tot 
31/8, tel 0485.04.05.50  Z575



Mooi afscheid van veel te vroeg 
gestorven baby Camille  

In de witte kerk van Schilde Bergen hebben zo’n 450 mensen afscheid genomen van 
Camille. Het babymeisje uit Schilde van negentien maanden oud was op 17 maart 
geleden onverwacht overleden in een crèche in Deurne waar ze geregeld verbleef.
 
Het onderzoek naar de precieze omstandigheden van de dramatische dood loopt 
nog, maar men gaat ervan uit dat het meisje ongelukkig gestikt is in een ingeslikte 
ballon. Ondanks snel handelen van crèchemedewerksters en hulpdiensten, overleed 
het kindje in het universitair ziekenhuis van Antwerpen.

Merlijn is een crèche die zich specialiseert in de opvang van kinderen met bijzondere 
zorgbehoeften. Twee verzorgsters van het kinderdagverblijf deden een pakkende 
getuigenis tijdens de uitvaart. Christel en Sarah hebben Camille goed gekend, 
omringden haar met de beste zorgen en zagen haar groter en sterker worden. Tot 
die fatale 17de maart 2022. Beide verzorgsters waren toen niet aanwezig . Het lopend 
onderzoek moet uitwijzen of andere medewerkers van de crèche schuldig verzuim 
verweten kan worden. 

Verder was er tijdens de door Peter Elsen van rouwcentrum Van Staey-Leurs uit 
Schoten geleide burgerlijke dienst, ook een mooie interventie door Anthony Van 
Gastel. De stiefbroer van Camilles papa Thomas Gysels schetste mooi het karakter 
van het guitige meisje en stak de ouders een hart onder de riem. Dat deed ook tante 
Els. 
Bij het verlaten van de kerk en kregen de deelnemers aan de met veel popmuziek 

echtgenote van Jan Nauwelaers

Geboren in Kontich op 18 september 1944
en thuis van ons heengegaan op 23 maart 2022.

Bedroefd,
 maar ontzettend dankbaar voor

 al het goede dat zij ons en 
vele anderen

in haar leven heeft gegeven,
hebben wij afscheid genomen van

Rouwadres: Familie Nauwelaers - Breugelmans
                    p/a Uitvaartverzorging Van Staey-Leurs
                    Th. Van Cauwenberghslei 42, 2900 Schoten

Online condoleren: www.vanstaeyleurs.be

De familie dankt u voor uw medeleven.

De afscheidsdienst heeft plaatsgehad op 
donderdag 31 maart 2022.

Fried'l 
Breugelmans

en filmpjes opgeluisterde rouwceremonie naast een mooi rouwkaartje ook een pakje 
met zaadjes mee naar huis. Het ging om Vergeet-mij-nietje, een inheems bosplantje 
met symbolische naam. Camille kan zo verder opgroeien in tuinen en de natuur tot 
wel honderden mooie bloemen. 

De ouders, van wie papa Thomas in Schoten bekend is als uitbater van Domus café 
en restaurant L’Angolino, wensten geen bloemen of kransen bij het afscheid van 
hun dochtertje. Hij en Alexandra vroegen een gift voor revalidatiecentrum Pulderbos.
Kort na de tragische dood van Camille hadden vrienden van het ouderpaar al een 
indrukwekkende wake gehouden op het kerkplein van Schilde, vlakbij de plek waar 
het getroffen gezin woont. Daar namen meer dan driehonderd mensen aan deel en 
de herdenking ontlokte heel wat gevoelens van medeleven bij bewoners van Schoten 
en Schilde.

weduwe van
 Leopold Roothooft

Geboren in Merksem op 28 juni 1937 
en overleden te Schoten op 29 maart 2022.

De afscheidsdienst heeft plaatsgehad 
op zaterdag 2 april 2022.

Met veel liefde heb je voor ons 
geleefd en gezorgd.

Nu hebben we met veel verdriet 
afscheid genomen van

Rouwadres: Familie Roothooft - Martin
p/a Uitvaartverzorging Van Staey - Leurs
Th. Van Cauwenberghslei 42, 2900 Schoten

Online condoleren: www.vanstaeyleurs.be

De familie dankt u voor uw medeleven.

Marceline Martin



 TANDARTS
Wachtdienst 

Antwerpen Centraal 
oproepnummer

Tel.: 0903/399 69
weekend feestdagen

Zelfstandige 
Verpleegkundigen

www.vbzv.be
of 070/222 678

AA groep “Carpe Diem”
Schilde - Hulp aan mensen met een 

drankprobleem
INFO: PETER

TEL: 0478 277 541

 Wachtdienst
 dierenartsen

voor Antwerpen en omgeving 
gedurende weekend & feestdagen

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

 Wachtdienst
 dierenartsen

ANTIGIFCENTRUMANTIGIFCENTRUM

Sint-Job  – Afscheid van ‘wandelende 
encyclopedie’ Aloïs Brosens 

Aloïs Brosens overleed op 12 maart op 85-jarige leeftijd na een slepende ziekte. Het 
minste wat je van  hem kan zeggen, is dat hij heel actief was in tal van verenigingen. 
Zowel leden van CD&V als van cultuurraad en tal van andere verenigingen waarin hij 
actief was, kwamen afscheid nemen in de kerk Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, op 
Lochtenberg.  

“Aloïs Brosens is in 1936 geboren in een landbouwergezin in Minderhout. Na de Tweede 
Wereldoorlog verhuisde het gezin naar Overbroek in Brecht waar ze pachtten op de 
gronden van de familie Nottebohm”, schetst schepen Daan De Veuster de levensloop 
van Aloïs. Hij kende Brosens zeer goed, “hij noemde we weleens zijn politieke zoon”, 
verklapt De Veuster. Aloïs heeft één dochter, Hermine, uit een huwelijk met Maria 
Bevers die hij al op 59-jarige leeftijd moest afgeven. 
Na zijn legerdienst in 1955 en zes maanden verblijf in het Duitse Weeze, trok hij naar 
de douaneschool. Als ‘Ambtenaar der Douane en Accijnzen’ belandde hij zo ook 
in het station van Essen. “Zo botste hij op gegeven moment op een superkanon 
van Saddam Hoessein. Het grootste deel van zijn douanecarrière zat hij echter 
‘in de rijst’, onder meer bij Bosto”, weet De Veuster.  Brosens was ook een grote 

Netwerk Palliatieve Zorg
Noorderkempen v.z.w.:

advies en hulp rond palliatieve zorg
coördinatie thuiszorg

secretariaat: CODA HOSPICE

telef. permanentie 03 633 20 11

Onze Vader, 
die in de hemelen zijt,
Uw wil geschiede
Uw rijk kome

weduwe van Paul Van den Bosch

Geboren in Rillaar op 29 november 1942 en in haar slaap 
thuis van ons heengegaan op 17 maart 2022.

Wij hebben afscheid genomen van

Op rust gesteld directeur van de 
Basisschool Heilige Familie te Schoten

De familie dankt u voor uw medeleven.

Rouwadres: Familie Van den Bosch - Bruyninckx
p/a Uitvaartverzorging Van Staey - Leurs
Th. Van Cauwenberghslei 42, 2900 Schoten

Online condoleren: www.vanstaeyleurs.be

De afscheidsdienst heeft plaatsgehad op
 donderdag 24 maart 2022.

Imelda 
Bruyninckx

boekenwurm. Die kennis vertaalde hij in onder het boek Beelden van Toen en in 
cultuurhistorische wandelingen en huifkartochten die hij organiseerde en gidste. 
“Hij was erg belezen, had een enorm grote parate kennis van tal van onderwerpen, 
maar ook in het bijzonder van het Brechtse erfgoed.” Die kennis leverde hem in 
2009 de Cultuurprijs op. Brosens was lid van onder meer de raad van bestuur van de 
gemeentelijke cultuurraad en werkgroep erfgoed en Kempuseum, van Heemkring ’t 
Goor en de Drie Rozen in ‘s-Gravenwezel en bestuurslid CD&V Brecht.

Drankprobleem?
Discrete hulp nodig?

AA-Bevrijding
Al-Anon (24 op 24 uur)

Tel. 03/321 24 24

Tele-onthaal
Antwerpen Tel. 106



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

Volledige voetverzorging
Aangepaste behandeling diabetes
Ingegroeide nagels
Eeltverwijdering
Nagelcorrecties

voeten & 
tenen

Medische voetverzorging bij u thuis
(alleen op afspraak)

Ost Dirk
Tel. 0495 48 36 75

PEDICURE

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

Thuisverpleging
Wit-Gele Kruis
Afdeling Zoersel-Schilde

Turnhoutsebaan 329 / 2970 Schilde
03- 383 23 85

• 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

tel. ���� / ��.��.��

AA groep “Carpe Diem”
Schilde - Hulp aan mensen met een 

drankprobleem
INFO: PETER

TEL: 0478 277 541

Casa Callenta krijgt opnieuw 3 jaar 
steun van Kom Op Tegen Kanker   

Casa Callenta, een (t-) huis voor mensen met kanker en hun omgeving op de grens van 
Schoten en Brasschaat, vierde op 2 april haar derde verjaardag. De grote kers op de 
verjaardagstaart is de toekenning voor een verdere financiering door Kom Op Tegen Kanker. 
Zij engageren zich om alvast tot eind 2024 het inloophuis mee financieel te ondersteunen.
 ‘Bij ons kunnen mensen met kanker en hun omgeving terecht. Via contacten met elkaar en 
deelname aan activiteiten, informatiesessies en workshops is er voor iedereen de ruimte 
om hun kanker een plaats te geven, steun te ondervinden en een weg te vinden met en na 
deze afschuwelijke ziekte’ aldus de coördinator Els Dehaemers.
Iedereen uit de Noorderkempen kan terecht in het inloophuis dat gevestigd is in de 
gebouwen van jeugdverblijf Bielebale in Brasschaat. Vrijwillige gastvrouwen of –heren 

en lesgevers, ervaringsdeskundigen en/
of oncologen bieden een maandelijks 
ontspannend en informatief aanbod. Het 
gaat van workshops (gezond) koken over 
je fysiek terug opbouwen of introductie 
zorgmassage tot informatie over 
behandelingen van bepaalde kankers of 
weer aan het werk gaan.
Wie liever (nog) niet te veel fysieke 
contacten heeft, kan ook op de website 
terecht voor heel veel online informatie. 
Zo staan er op de wegwijzer een 180 
nuttige contacten uit de regio waar 
mensen met kanker terecht kunnen.

Casa Callenta, 03/653.52.74, casacallenta@bielebale.be, Zwembadweg 5 in Brasschaat, 
www.casacallenta.be of wegwijzer: www.casacallenta.be/wegwijzer, eveneens te 
volgen via facebook en instagram

Kom Op Tegen Kanker, algemeen gekend als financierder en pleiter voor kankeronderzoek, 
vindt het dan ook belangrijk om het psycho-sociale welzijn van patiënten te ondersteunen. 
Dit doen ze door de verschillende inloophuizen in Vlaanderen mee te financieren.
Casa Callenta is één van hen dat tot eind 2024 tot 80% van zijn middelen gefinancierd 
zal krijgen. Zo kan de plaats die mensen weer energie en kracht geeft om het leven 
terug op te nemen verder uitgroeien in onze regio. Wekelijks organiseren ze trouwens 
ontmoetingsmomenten. Zo is er op 11 april (13u30) een  workshop bloemschikken, op 14 april 
om 13u30 een creatieve workshop en op 15 april om 13u30 een verkenning in Moretusbos.



Het beste aanbod in
mobi l i te i tshulpmiddelen !

Hego Nijlen
Herenthoutse-
steenweg 101

Hego Genk
Hasseltweg 152
Hego Rekem
Steenweg 140

Bel of mail ons
info@hegomobile.be
Nijlen: 03 435 48 49

EIGEN TECHNISCHE DIENSTEIGEN TECHNISCHE DIENST -- ERKEND VERSTREKKERERKEND VERSTREKKER

WWW.HEGOMOBILE.BEWWW.HEGOMOBILE.BE

VERKOOP - VERHUUR - ONDERHOUD - HERSTELLINGENVERKOOP - VERHUUR - ONDERHOUD - HERSTELLINGEN
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