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IN DIT NUMMER

75-jarige Cremerie Dina
De eerste elektrische wagen van Schoten? Dat moet het vintage gele ijskarretje
van Cremerie Dina zijn, bouwjaar 1961. Met Wanda, de altijd lachende Braziliaanse
echtgenote van zaakvoerder Peter Matthijs aan het stuur, bolt dat ook in het
jubileumjaar van de nu 75-jarige ijsjeszaak nog prima. “Maar de bruggetjes over de
vaart geraken we nog altijd niet over”, lacht Peter.

I Love St-Job barst uit haar voegen

Crèmerie Dina is de oudste ijsjeszaak in de regio, gesticht door Peters grootvader Jacques
Matthijs. ,,Het was mijn grootmoeder die in 1947 startte met een dagelijkse ijsronde, toen
nog met zo’n grote driewieler’’, wijst zaakvoerder Peter naar een oude foto aan de muur
van de crèmerie in de Lindenlei. ,,Zij zorgde ook voor de naamgeving. Eigenlijk heette ons
eerste karretje Diena, naar mijn grootmoeder die Dymphina heette. We hebben die naam
later dan verantwerpst naar Dina.’’
Vooral de jaren vijftig waren drukke tijden voor de crèmerie, die toen twee vestigingen
had: één aan de Lindenlei en één aan de vaart zelf. ,,Het was de tijd van Schoten badstad’’,
rakelt Peter eens stukje lokale geschiedenis op. ,,Ieder weekend kwamen honderden
mensen vanuit de stad naar Schoten-vaart om verkoeling te zoeken. Er stonden zelfs
grote café-hotels om al die badgasten op te vangen. Ook grootmoeders ijs ging vlot van
de hand.’’
Eens de schooldeuren achter zich dichtgetrokken, begon Peters vader Jean te helpen in de
crèmerie. Hij leerde de ambachtelijke stiel van het ijs maken. ,,De basis van ons ijs is verse
hoevemelk, met verse eieren en vers fruit. Kleurstoffen, bewaarmiddelen; in ons ijs tref je
ze niet aan. Alles wordt met veel zorg gemaakt in het atelier achter onze woning. We gaan
de eerste maanden van het jaar altijd op bezoek bij de familie van Wanda in Brazilië. Daar
hebben ze ijs met wel honderd verschillende fruitsmaken, maar allemaal kunstmatig.”
Toen Jean, steevast in witte stofjas gekleed, in 2001 overleed, nam Peter de zaak over.

70 jaar KFC Koningshof

Een geboorteboom voor Wijnegem

Schilde Swingt

Intussen ook al veertien jaar staat ook echtgenote Wanda mee ijs te scheppen. Het
handelsmerk van Dina blijft het antieke gele karretje, dat sinds enkele jaren opnieuw
stapvoets de Schotense straten doorkruist. Die tocht wordt al even nostalgisch begeleid
door zacht gerinkel, ook al werd het handbelletje onlangs ‘gemoderniseerd’ met
afstandsbediening via een touwtje.
“Dit exemplaar werd in 1961 aangekocht door mijn grootvader”, vertelt Peter trots over
zijn stukje rijdend erfgoed. “Hij had het gevonden het bij firma Spijkstaal, specialist in
elektrische voertuigen in het Nederlandse Hoogvliet, en liet het inrichten voor ijsverkoop.”
In 1974 gaf het groengele ding de geest. Intussen was Peters vader in de zaak gekomen en
die kocht een eigen elektrisch aangedreven ijskarretje. “Pa’s karretje werd na zijn dood
verkocht aan een verzamelaar”, weet Peter. “Maar het oorspronkelijke heeft hier de hele
tijd in de garage gestaan. Ik dacht dat de motor helemaal stuk was. Maar een vriend van
buurtbewoner Frieda van den Plas kreeg zowel motor, batterij als remmen gelukkig weer
aan de praat.”
Zes jaar nu maakt het elektrokarretje van Dina opnieuw deel uit van het straatbeeld in
Schoten. Toch in de wijken over de vaart want zelfs de ophaalbruggetjes blijven een te
grote hindernis voor deze oldtimer. Bijna elke dag parkeert Wanda haar rijdend cremerietje
op het plein voor de kerk van Onze-Lieve-Vrouw Koningin in Koningshof. Maar dat weten
de leerlingen van het nabije Sint-Ludgardis en andere scholen in de omgeving maar al te
goed.
Cremerie Dina, Lindenlei 72 in Schoten. Om hun jubileum te vieren, trakteren Peter en
Wanda de hele maand mei met een extra bolletje ijs voor wie in het ijssalon of bij Wanda
in haar karretje een horentje of potje komt halen, toch van woensdag tot en met vrijdag
tussen 14 en 17 uur.

LILLE

EKEREN

DEURNE

BRASSCHAAT

BRECHT

Verzorgde chalet op 1.159m²,
midden in de natuur! Leefr.
mt slaaphoek, kk, badk, tuin,
zwembad, tuinberg. € 88.000,00

Gerenoveerd
app.
90m²,
centr. gel., Liv. 31m², open kk,
2 slk, badk, terr. Instapkl en
energievriendelijk! € 229.000,00

Lichtrijk app. 90m², op de 1ste
verd., centr. gel., Liv., kk, 2 slk,
badk, terras, rme parkeergar., incl.
privéberg.
€ 229.000,00

Modern app., 1e verd., centr. gel.
Liv, open kk, slk, badk, ZO-terras
15m², lift, zonnepanelen,... Ideaal
als investering!
€ 250.000,00

Vrijstaande woning op 1.095m²,
rust. gel. Leefrmte, open kk,
2 slk, badk, zolder, omheinde
tuin, carport,...
€ 269.000,00

Heikenstraat 10: EPC: 753 kWh/m2
Gvg-Gvr-Gmo-Gvkr-Gvv

Prinshoeveweg 203/3: EPC: 162 kWh/m2
Sted. inlichtingen in aanvraag

Ruggeveldlaan683 bus 1: EPC: 329 kWh/m²
Vg-Wg-Gmo-Gvkr-Gvv

Bredabaan 279: EPC: 391 Wh/m²
Vg-Wg-Gmo-Gvkr-Gvv

Venheidedreef 9: EPC: 786 Wh/m²
Vg-Gvr-Gmo-Gvkr-Gvv

SINT-JOB

EKEREN

SINT-JOB

BORSBEEK

BRASSCHAAT

Gezellig app. 118m², op de 1ste
verd., centraal gelegen, Leefr.,
kk, 3 slk, badk, terras. Incl.
garagebox.
€ 298.000,00

Bel-etage op 169m², rust. gel.,
Liv., kk, badk, 3 slk, berg. (mog. 4e
slk), bur., inpand. gar., keld., zold.,
tuin, terr.,...
€ 319.000,00

Gelijkvl. woning op 571m2, rust.
gel. Liv., kk, badk, 2 slk, bergzold.,
keld., tuin met terr., tuinberg.,
2 gar.
€ 329.000,00

Verzorgde woning op 228m²,
centr. gel. Liv, kk, badk, 3 slk,
veranda, inpand. gar. /keld., mooie
tuin mt tuinhuis,... . € 342.000,00

Duplex-app. 160m², 1e en 2e
verd, in het centrum. Liv, kk, 3
slk, badk, 2 terr. (20+50m²). Zeer
gunstig E-peil!
€ 389.000,00

Brugstraat 180 : EPC: 134 kWh/m²
Vg-Wg-Gmo-Gvkr-Gvv

Kruisboogstraat 17: EPC: 328 kWh/m2
Vg-Wg-Gmo-Gvkr-Gvv

De Renlaan 32: EPC: 541 kWh/m2
Vg-Wg-Gmo-Gvkr-Gvv

Frans Beirenslaan 239: EPC: 506 kWh/m2
Sted. inlichtingen in aanvraag

Bredabaan 237/1001: EPC: 135 kWh/m2
Vg-Wg-Gmo-Gvkr-Gvv

SINT-JOB

SINT-LENAARTS

SINT-JOB

SINT-LENAARTS

SINT-JOB

Charmante woning op 1.035m²,
centr. gel., Liv, kk mt eetplts, 3 slk,
2 badk, polyval. rmte, mooie tuin
mt terras.
€ 395.000,00

Polyvalent gebouw op 594m²,
commercieel gel., 2 appten,
handelsrmte met tuin, 2 grote
bijgebouwen,…
€ 395.000,00

Gezellige woning op 1.112m2, rust.
gel. Liv., kk, badk, slk, 2 veranda’s,
zold., keld., gar., tuin mt zwembad,
terr., tuinberg.
€ 419.000,00

Verzorgde woning, op 663m²,
centr. gel. Liv. mt eeth, kk, 4 slk,
badk, ver, tuin mt bijgeb. 42m²
(hobby+gar).
€ 479.000,00

Gelijkvl. woning op 2.506m²,
centr. gel. bij Brechtse Heide!
Liv, kk, 3 slk, badk, gar, zold.
(uitbreid.mog.).
€ 509.000,00

Bergsebaan 68: EPC: 486 kWh/m2
Gvg-Wg-Gmo-Gvkr-Vv

Hoogstraatsebaan 18: EPC: 282 kWh/m²
Gvg-Wg-Gmo-Gvkr-Gvv

Drie Meisjeslaan 2: EPC: 424 kWh/m2
Vg-Wg-Gmo-Gvkr-Gvv

Kerkstraat 18: EPC: 318 kWh/m2
Vg-Wg-Gmo-Gvkr-Vv

Bethaniënlei 9 EPC: 434 kWh/m²
Vg-WgLk-Gmo-Gvkr-Vv

EKEREN

OVERBROEK

SCHILDE

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT

Gerenov. woning op 515m²,
centr. gel., Liv., kk, 4 slk, badk,
veranda, bergzolder, omh. tuin mt
terras,…
€ 525.000,00

Nieuwbouw woning centr. gel.
Leefr., kk, open bureel, 5 slk, 2
badk, zolder, dubb. gar.box, omh.
tuin mt terras,...
€ 585.000,00

Royaal
duplex-app.
270m²,
2e & 3e verd.: Leefr. 54m², kk,
4 slk, 3 badk, incl. 2 ondergr.
staanpl. & berg.,...
€ 598.000,00

Modern landhuis op 1.352m²,
groene omg., Liv., kk, bureel, 3
slk, 2 badk, gar., sauna, tuin mt gr.
terr., tuinhuis,...
€ 625.000,00

Villa op 1.255m², centr. gel. Liv.,
kk, 4 slk, badk, zolder, kelder,
inpand. gar., carport, tuin mt
tuinberg.
€ 650.000,00

Gerardus Stijnenl. 74: EPC: 363 kWh/m²
Gvg-Wug-Gmo-Gvkr-Gvv

Sint-Willebrordusstraat 37 EPC: E20
Vg-Wg-Gmo-Gvkr-Gvv

Hagedoornlaan 3 bus 2 EPC: 271 kWh/m²
Vg-Wg-Gmo-Gvkr-Gvv

Lage Kaart 562: EPC: 386 kWh/m²
Vg-Wg-Gmo-Gvkr-Vv

Lage Kaart 44 EPC: 397 kWh/m²
Vg-Wp-Gmo-Gvkr-Vv

WESTMALLE

BRECHT

SCHILDE

SINT-JOB

Rm landhuis, 1.410m², rust. gel.,
lichtr. leefrmte 68m², eetkk, 4 slk,
2 badk, bur., polyv. rmte (87m²),
dubb. gar., ,...
€ 720.000,00

Excl.
luxe
duplex
dakapp
240m², in centr, 4 slk, 3 badk,
2 grote terrassen, 3 gar. +
2 stnplts. ,…
€ 725.000,00

Charmante villa, 831m², op
toplocatie Schilde-Bergen! Liv,
kk, 3 slk, badk, kelder, gar.,
mooie tuin,...
€ 745.000,00

Excl. duplex dakapp. 267m²
(lift tot beide verd!) in afgesl.
domein, Z-terras 55m², zicht op
landerijen!
€ 890.000,00

Wilgenlaan 16: EPC: 152 kWh/m²
Vg-Wg-Gmo-Gvkr-Gvv

Schooldries 13: EPC: 106,92 kWh/m²
Vg-Wg-Gmo-Gvkr-Gvv

Schalienhoefdreef 52: EPC: 297 kWh/m²
Sted. inlichtingen in aanvraag

Hoeveweg 9 EPC: 116 kWh/m²
Vg-Wg-Gmo-Gvkr-Gvv

KANTOOR ZUID
EIKENLEI 2
2960 ST.-JOB-IN-’T-GOOR

T. 03 636 47 47
www.coga.be

GRATIS WAARDEBEPALING
PERSOONLIJK • DESKUNDIG • GEDREVEN

KANTOOR NOORD
GEMEENTEPLAATS 17
2960 BRECHT

Kom en kies nu uit ons geweldige assortiment
planten om de gehele zomer te genieten van
uw tuin, terras of balkon!
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Bezoek ook ons tuinterras;

Misschien wel het mooiste van Schoten!

Brechtsebaan 591, 2900 Schoten

www.rodenburghomeandgarden.com

Maaltijdservice

Petrus Kok Aan Huis
Warme maaltijden aan huis
Soep
Hoofdgerecht
Dessert
€ 11,00

Volledige info & maandmenu
www.petruskokaanhuis.be
1 juni

Courgettesoep

Blinde vink met ajuinsaus en
groentenstampot

2 juni

Tomatensoep
met balletjes

Italiaans gehaktbrood met Provençaalsesaus,
groene boontjes en gratin

3 juni

Kippenbouillon
met groentjes

Zeebarbeel op Normandische wijze met
gestoofde prei en natuurpuree

4 juni

Parmentier
soep met ham

Kipsaté met currysaus, geroosterde groentjes
en gebakken aardappeltjes

5 juni

soep van de dag

Lamsepigram met portosaus, warme groentjes
en een peterselieaardappelen

6 juni

Tomaat- £
wortelsoep

Varkensgebraad met saliesausje, wortel en
erwtjesgratin

7 juni

Spinaziesoep

Balletjes in tomatensaus met selder en
aardappel puree

8 juni

Paprikasoep
met kruidenkaas

Coq au vin met zilveruitjes, lentegroentjes en
aardappelwedges

9 juni

Kippendoep
met kerrie

Frankfurterworst met mosterd uit Dijon,
zuurkool met spekreepjes en
gekookte aardappel

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

Brecht – Wielrenner Niels Vandeputte
en triatlete Hasse Fleerackers zijn
sportman en sportvrouw 2021
De sportdienst maakte met enkele maanden vertraging de nieuwe sportsterren van
2021 bekend. Voor het vierde jaar op rij is wielrenner Niels Vandeputte ongeslagen.
Bij de vrouwen ging de sportster naar triatlete Hasse Fleerackers.
In februari kon het sportgala niet doorgaan omwille van corona, maar vrijdagavond
mocht en kon het weer wel. Sportief Brecht verzamelde in het gemeenschapscentrum
Jan vander Noot en was er getuige van
de uitreiking van zeven sportsterren.
Andere sterren als Erwin Lemmens,
scout bij de Rode Duivels, en voormalig
motorcrosser Michel Van Hofstraeten
waren er te gast. Brecht brengt dus
al lang heel wat sportieve toppers
voort. Bij werd renner Niels Vandeputte
voor de vierde keer uitgeroepen tot
Sportman van het jaar.
Ook al is hij intussen profrenner bij
Alpecin-Fenix, de erkenning doet
hem nog steeds iets. “Het blijft wel
speciaal. Je moet het toch opnemen
tegen verschillende sportdisciplines.
Het is heel leuk dat Brecht mijn
prestaties tijdens mijn belofteseizoen
2021 erkent”, bekent de Brechtse
wielrenner. “Sinds dit jaar zit ik in het

info@petruskokaanhuis.be
Tel: 03 376 71 07
10:27
profcircuit. Misschien is het volgend jaar dan wel tijd om zelf eens11/05/2022
een sporter
op
het sportgala in de bloemetjes te zetten.” Sinds haar aantreden in de Container
Cup op Play4 is triatlete Hasse Fleerackers geen onbekende meer. “Dat was een
heel leuke ervaring, niet alleen het sportieve luik, maar ook de media daarrond”,
getuigt ze op het gala. Zij kroonde zich in 2021 Belgisch Kampioene bij de jeugd A.
Ook op Europese kampioenschappen scoorde ze goed, met onder meer een achtste
plaats in Alanya.
Op het gala werd ook de G-sport niet vergeten. Voormalig motorcrosser en wellicht
toekomstig voorzitter van de sportraad Michel Van Hofstraeten mocht deze ster
uitreiken aan wielrenster Shauny Van Steen. Zij was erg verrast en reageerde heel
aangedaan, maar dankbaar op deze prijs. De touwtrekkers TTV Powerrangers
wonnen de ster als Sportploeg, judoclub Hirano als coolste sportclub, badminster
Merel Patteet als Sportbelofte en de tienjarige veldloopster Lily Rose Peeters werd
bedacht met een snoeptaart als jongste kandidaat voor een sportster.

Verf voor een
buitengewoon
resultaat

-10%

ACTIEDAGEN
20 - 22 MEI

Profiteer tijdens de actiedagen op 20 en 21 mei van 10% korting op het
volledige assortiment in onze winkel en op colora.be. De korting is ook
nog geldig in de webshop op zondag 22 mei.

colora wommelgem

Autolei 360, 2160 Wommelgem
T 03 353 27 00, colora.antwerpen@colora.be
open: ma-vr: 9u-18u, za: 9u-17u
Vlakbij Shopping Wijnegem – goed bereikbaar – ruime parking

Sta je te
springen om
je u in te
schrijven?
Prins Kavellei 98 - 2930 Brasschaat
T 03 651 55 71 - www.ktabrasschaat.be

Avonturen van De Speelman
werken aanstekelijk
Met de ‘Het avontuur van de speelman’ is de academie van Schoten erin geslaagd om
heel wat kinderen warm te maken voor muziek, zang en dans. En laat dit nou net de
bedoeling zijn geweest van directeur Lisbeth Wolfs, orkestleider Walter Mertens en
de docenten Melissa Mariën (woord), Jelena Surojova (dans), Hanne Bayens, Charlotte
Kortleven en Ann Heynen (muziekatelier) en Luka Lenie (beeldatelier).

Tuinenkrisherremans.be

Professionele tuinaanleg en -onderhoud:
aanleg gazons en kunstgras, snoeien en vellen van bomen,
stronken uitfrezen, vrijmaken van percelen
proper maken van opritten

GSM 0477 261 353
Op zoek naar een ELEKTRICIEN? Bij
ons kan u terecht voor kleine en grote
elektriciteitswerken. Van het vervangen
van een lamp tot het aanleggen van een
volledige elektrische installatie.

Tel. Kenny: 0471 51 29 41

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

Hun poulains bundelden hun talenten en opgedane ervaring tijdens de voorbije lessen
in een erg onderhoudende familievoorstelling waarvoor honderden mensen graag het
lentezonnetje even lieten voor wat het was. In De Kaekelaar werd gespeeld, gedanst en
gezongen op The Lord of the rings, The Moldau en met de hulp van het betrokken publiek
ook op de titelsong ‘Het avontuur van de speelman’. Tussendoor werden op een speelse
manier ook nog eens alle instrumenten van het orkest voorgesteld voor het jonge volkje.
Ik durf te wedden dat heel wat van de broertjes en zusjes van de ‘artiesten’ op de scène
nu zelf ook zin hebben gekregen om volgend seizoen naar de academie te gaan.

SCHOTEN

WONEN OVER HET
PARK ? Glvls app
2 ruime slpks, ing kk,
ing badk, toilet, recente
ramen, inbraakwerende
deur, ruim terras
achteringang,
kelder, verzorgd gebouw
midden in centrum
EPC 250
Ook interessant als
investering.

VP 249.900 euro

SCHOTEN

IS DIT PARELTJE IETS
VOOR U ?
nieuwbouw
app.112m²,
2de V, lift Afwerking
volledig eigen keuze
veel lichtinval
mooi terras
snelle oplevering
mogelijk (3 mnd)
(verlaagd btw 6%
mogelijk)

VP 339.000 euro
WAT ALS HET PARK
JE TUIN IS ?
Perceel 11.580 m²
KIJKDAG 21/05 OP AFSPRAAK 5 slpks,2 badk
dubb garage
authentieke villa
open haarden berging
voldoende grote ruimtes
veel mogelijkheden
parktuin en voldoende
parking
EPC 343

BRASSCHAAT

VP 995.000 euro

SCHOTEN

NIEUWBOUW
WONING
2 gr slpks, 2 badks
dakterras 30m²
luxe ing kkn
grote berging-waspl
hedendaagse
achitectuur, centrum
opgeschilderd,
onmiddelijk
beschikbaar
+ 21% BTW

VP 298.000 euro

WIJ ZOEKEN
Verschillende van onze
klanten/gezinnen
zijn op zeok naar een
huis te huur met
min. 3 slpks.
Verschillende prijsklasse.

WIJ ZOEKEN
Voor een gezin met
2 kindjes een woning met
werk
van max 400.000 euro.
Schoten en omliggende
gemeentes.

WIJ ZOEKEN
Voor een ouder koppel
een gelijkvloers
appartement in goede staat
omgeving St-Job, Schoten,
‘s-Gravenwezel
± 400.000 euro

SCHOTEN

VOOR EEN
PRACHTIG UITZICHT
MOET JE HIER ZIJN
App op 6de verd
2 ruime slpks
ing kk, badk met bad
apart toilet
berging,
dak geisoleerd
recente ramen kelder +
fietsenstalling.
EPC 185

VP 179.000 euro

DEURNE

WONEN MET
ZICHT OP HET
BOSUILSTADION ?
In dit modern app kan
dit.2de V, lift, 2 slpks
ing kk, bad en douche,
mooi en ruim terras,
toilet apart degelijke
huurder < 10 jaar,
electr conform
garage mogelijk
EPC 125

VP 229.000 euro

SCHOTEN

OP ZOEK NAAR
EEN BETAALBAAR
EIGENDOM ?
App op 1ste
geen lift
1 ruime slpk,
kk en badk, berging
grote berging op glvls
ideale investering of
starterswoning
lage onkosten.
EPC 315

VP 169.000 euro

SCHOTEN

WIJ ZOEKEN
Woningen/villa ’s
tot 1.000.000 euro
in Schoten en omgeving.

SOMS ZEGT DE
BUITENKANT
NIET OVER DE
BINNENZIJDE !
inkom,wasplaats 2xwc,
luxe ing kk,2 badk
3/4 slpks, tuin
dubb garage met
hobbyruimte via
achterliggende straat
geisoleerd dak
EPC 194

VP 395.000 euro

Scan de QR-code en
verken onze website

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

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. Nog 1 week vrij vanaf
11 tot 18 juni = 625 euro alles
inbegrepen. Inl. 0479/44.35.15
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

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

Carolien Snoeys,
8C8 VASTGOED BVBA

Karweiwerken allerlei: goten,
Velux, tuinhuizen en carports op
maat, schouwen en schouwroosters, isoleren van daken en zoldervloeren, vliegenramen, ...
Kortom: klusjes waar de grote ﬁrma’s niet om staan te springen!!
Voor een vrijblijvende offerte:
info@koenvangompel.be of
0493/14.14.73, www.koenvangompel.be

GroenRand reikt Groene Duim uit aan
Anne Stuer en Michiel Cornelis
Milieuvereniging GroenRand heeft haar jaarlijkse Groene Duim uitgereikt aan Anne
Stuer van Kempens Landschap en Mchiel Cornelis van het project Boommarter. De
groene duim gaat naar personen die zich inzetten voor de natuur in de Voorkempen.
“Beide genomineerden kregen een Duimpjesbier, een Westmalle Trappist met voor
de gelegenheid een origineel boommarteretiket van ontwerper Rodrik Steverlynck”,
vertelt Dirk Weyler. Het basisidee van het GroenRand-project wil bestaande bossen
en natuurgebieden in de Voorkempen met elkaar te verbinden en waar mogelijk
uitbreiden. “Onder coördinatie van Anne Stuer verzamelde zich een groot aantal
partners van het Regionaal Landschap de Voorkempen rond de Antitankgracht met
de aanleunende bos- en natuurgebieden. Samen gaan ze de waterloop en ecologische
hotspot versterken.”

Naast de provincie en het Regionaal Landschap zijn de gemeenten Stabroek, Kapellen,
Brasschaat, Schoten, Brecht, Schilde en Ranst, de Vlaamse Milieumaatschappij,
Agentschap Natuur en Bos, Agentschap Onroerend Erfgoed, Natuurpunt en GroenRand
betrokken partij.
De boommarter staat dit jaar voor GroenRand symbool voor dit project. “‘Project
Boommarter’ – onder leiding van Michiel Cornelis- verzamelt hier meer informatie
rond. Eén van de
doelstellingen
is het dier hier
te
identificeren.
Boommarters
hebben een gelige
keelvlek waaraan je
ze individueel kan
herkennen. Zo wordt
hun aantal in kaart
gebracht.”

Omwonenden heffen glas op redding en
schoongemaakt Picardiëbos
De jaarlijkse opruimactie van buurtbewoners van het Picardiëbos langs de
Dennenlaan in Schilde wordt ieder jaar afgesloten met een gezellig samenzijn. Dat
verliep dit keer bijzonder feestelijk naar aanleiding van de redding van het bos.
Het waren burgemeester Dirk Bauwens, schepen van Milieu Olivier Verhulst en
John Maes van Natuurpunt die het goede nieuws brachten en toelichtten. Door de
krachten en financiële middelen te bundelen, staat nu al vast dat twaalf hectare
van het met verkaveling bedreigde bosje gered is.
“Voor de resterende anderhalve
hectare – dat nog het statuut van
bouwzone heeft – gaan we met
eigenaar AG Vespa van het OCMW
Antwerpen in gesprek om ook hier de
boomkappers weg te houden”, aldus
Bauwens en Verhulst. Groene advocaat
Pascal Mallien wacht die gesprekken
niet af en gaat namens een heel aantal
buurtbewoners via juridische weg
proberen af te dwingen dat het bos
onaangeroerd moet blijven. De paden
die al decennialang door het gebied
lopen en vaak gebruikt worden door
natuurliefhebbers en joggers, zouden
daartoe een middel kunnen zijn. Die
zouden niet zomaar opgeheven mogen
worden.

Loodgieterij

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

Koper- en zinkwerken
Plaatsen van
badkamers en warmwatertoestellen
Rioleringswerken

WIN
ACTIES
IN DE
WINKEL!

Goedkoop
leegruimen
van
uw
tuin,
planten,
hagen
enz,
gratis
offerte
tel
0487.715.534 (particulier) W16
Tin, verzilverd, oude spullen tel
0488.70.68.95 (particulier) W17

MEER DAN

200

FIETSEN
OP STOCK

LEUKE OPENINGSACTIES OP NIEUWE FIETSEN
Verdeler van:

Goedkoop
afbreken
van
uw
tuinhuis,
garage
en
afvoeren, gratis offerte tel
0487.715.534 (particulier) W18
Kleine inboedel gezocht: tel
0488.70.68.98 (particulier) W19
GEZOCHT KAMER: Ik ben Mateusz,
een jonger ondernemer van 32
jaar uit Polen en heb een vast
contract gekregen in Schoten voor
een Belgisch knelpuntberoep.
Ik begin op 18 mei en ben op
zoek naar een kamer met kleine
badkamer voor minimaal 6 tot
12 maanden. Ik spreek perfect
Engels (nog geen Nederlands) en
wil 300 euro per maand betalen.
Bel mijn buddy in Schoten
als interesse: 0478 48 93 53.
Gezocht: lieve vrouw voor
weduwnaar
71
jaar
liefst
inwonend,
privé
kamer,
gratis kost en inwoon voor
gezelschapsvriendschap
tel
03.383.36.34
of
0474.99.14.84
W21

IS VERHUISD NAAR EEN NIEUWE LOCATIE!

Fietsen Thys - Herentalsebaan 705 - 2160 Wommelgem
Tel. 03 485 85 67 - contact@fietsenthys.be - www.fietsenthys.be
OPENINGSUREN
Maandag gesloten
Dinsdag 09.00-12.30 / 13.30-18.00
Woensdag 13.00-18.00
Donderdag 09.00-12.30 / 13.30-18.00
Adv_FietsenThys_BvS_141x175.indd 1

vrijdag
09.00-12.30 / 13.30-18.00
Zaterdag 09.00-17.00 doorlopend
Zondag gesloten

13/05/2022 13:45

Garageverkoop
in
onze
straat: Pater Kenislaan 2970
Schilde, 10u – 18u, info:
chrisjecambier@gmail.com W22

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

15

Mooie keuze
tuinmeubelen

!
!
!
ar
a
j
5
1
n
!!! Wij bestaa

!!! geniet nu van spetterende
verjaardagsacties !!!

WIN

Like ons op FB en

De tuin van

Eden

win deze prachtige
lou
ounnge Knokke
twv 1299€

Kalmthoutsesteenweg 112 • Wuustwezel • 03 669 71 16
www.detuinvaneden.com • de.tuin.van.eden@telenet.be • like us on
Open: woensdag tot vrijdag: 10-18u, zaterdag, zon- & feestdagen: 10-17u
Ruime parking aan de winkel !!! Wij aanvaarden ook ecocheques !!!

n
Ook ope dag

er
op don6dmei
2 elvaart
em
O.L.H. H

CADEAUBONNENACTIE

‘De mini Genietbon: wie zoekt, die wint!’
De Schotense Genietbon is het ideale geschenkidee waarmee je terechtkan bij meer
dan 150 lokale handelaars uit Schoten! Tijdens het Hemelvaartweekend heeft de
handelaarsvereniging Geniet van Schoten een cadeaubonnenzoektocht uitgewerkt
voor jong & oud. Van woensdag 25 mei t.e.m. zondag 29 mei maak je dagelijks kans
om een Genietbon ter waarde van €50 te winnen.
Ga mee op zoektocht en probeer de ‘mini Genietbon’ vast te leggen op camera!

HOE GAAN WE TE WERK?
/genietvanschoten

1

#genietbon
#genietvanschoten

2

3

#Schoten
#cadeaubon
#kooplokaal

4

Van 25-29 mei wordt er iedere ochtend
via onze sociale kanalen een tip
gelanceerd.
De tip verwijst naar een locatie/handelszaak waar één van onze miniatuurfiguren
samen met de Genietbon op stap is.
Ben jij in staat om de locatie/handelszaak
te achterhalen en de scene te fotograferen?
Plaats dan een foto op sociale media
(Facebook of Instagram).
tag @genietvanschoten én gebruik de
hashtag #genietbon
Iedere dag wordt er één winnaar geloot!
Wie weet maak jij wel kans op een
Genietbon van €50?!

Alle winnaars worden begin juni bekendgemaakt! Doe je ook mee?

Bestel de Genietbon online via www.genietvanschoten.be
of in één van de fysieke verkooppunten!

Singalong Combo zoekt een
extra muzikant(e), liefst klavier,
om populaire liedjes te spelen
voor bewoners van wzc’s en
serviceflats. Contacteer Yannick
0475/25.08.90 ’s avonds Z614
Te
koop:
Fendt
Caravan
met elek. Mover en luifel,
en
alle
benodigdheden,
perfecte staat, 9.500 euro,
info 0475.36.80.06
Z615
Te huur: appartement met
2
slaapkamers
en
terras,
Deuzeldlaan te Schoten, geen
lift, 2e verdiep, rustige blok,
vrij 1 juni, prijs 775 /maand
incl garage, te bevragen na
16 uur 0472.450.055
Z616
Ik heb 168 oude kleine likeurflesjes
(met inhoud) en 30 oude
schoolplaten. 0468.514.162 W2

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

Wordt ook op maat gemaakt,
garages, dierenhokken, tuinschermen,
eiken tonnen, enz.
Molensteeg 27, Putte-Stabroek.
De baan van Kapellen, richting Putte dan
het straatje schuin over de sporthal.

Tel. 03/665 09 32
Open: week + zat. van 9 tot 19u.
Gesloten op woensdag, zondag en feestdagen.

Fotoclub pakt weer uit
Fotoclub Obscura heeft in april opnieuw een fotosalon kunnen organiseren, na
een verplichte coronapauze. Obscura Re:boot 2.0 is in april doorgegaan in ’t
Zonneputteke in Zoersel, na een avondopening voorafgaande op vrijdag. Zoals

al enkele jaren het geval is, werden
de foto’s van de leden op groot
canvas afgebeeld, de club wil zo een
oppropping van tientallen kleine
beelden in de ruimte tegengaan.
Foto’s werden ook op verschillende
schermen geprojecteerd.

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

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

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

kantoor.fidelia@verz.kbc.be

RPR 0835.351.726

Beroepenrally in Wijnegem laat
scholieren écht kennismaken
met transportjobs
Tweehonderd zestienjarigen kropen zopas achter het stuur van een zware
vrachtwagen bij Transportgroep Corneel Geerts in Wijnegem, maakten vrolijk
ritjes en kregen er nog applaus voor ook. De try-out kaderde in ‘On the move’,
de beroepenrally van Het Beroepenhuis. “Onbekend maak onbemind en dat
geldt zeker voor de vele beroepen in onze haven. Goed dat scholieren van
verschillende niveaus hier nu van proeven”, aldus schepen Jinnih Beels,
Antwerps schepen voor Jeugd en Onderwijs.
Beels werd door haar chauffeur met
een gewone personenwagen naar
buurgemeente Wijnegem gevoerd,
waar de beroepenrally op initiatief
van de sectorfederaties transport,
logistiek en binnenvaart plaatsvond.
Dat gebeurde op de terreinen
van het grote internationale
transportbedrijf Corneel Geerts.
De schepen testte er zelf ook haar
vaardigheden om in de haven aan
de slag te gaan. Ze deed mee aan
een quiz over brandstoffen, mikte
een dik touw van een binnenschip
precies over een meerpaal, zette
een virtual reality-bril op om
te beseffen hoe het er op een

www.fideliaverzekeringen.be

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

0495 22 38 63

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

Gsm 0475 32 44 00
aankoopvanvoertuigen@skynet.be

binnenschip aan toe gaat en slaagde er in om een veertigtonner en grote
autobus zonder zichtbare schade in beweging te krijgen.
“Dat is wat anders dan een politiecombi”, zweette de schepen achteraf,
refererend aan haar loopbaan bij de politie. Om vervolgens haar waardering
voor de rally in de verf te zetten. “Goed dat ook heel wat scholen van het
stedelijk onderwijs de kans grijpen om hieraan deel te nemen. En niet alleen
de vierdejaars uit het beroeps- en technisch onderwijs, maar ook die uit
het algemeen secundair. Weinigen oefenen later het beroep uit waarvoor
ze studeren. Je blik tijdig verruimen
kan nog van pas komen.”
Gastheer Sven Geerts, CEO van
Transportgroep Corneel Geerts,
vindt het belangrijk dat jongeren
in een vroeg stadium jobs in de
transportsector leren kennen. “Ook
in ons bedrijf speelt kwaliteit ene
belangrijke rol. Een goede opleiding
hoort daarbij. Mede daardoor
hebben wij atypisch voor onze sector
maar drie vacatures van chauffeur
momenteel. Dankzij onze organisatie
open te stellen voor duaal leren, zijn
recent ook drie jongeren kunnen
doorgroeien naar een vaste job op
onze dispatch-afdeling op kantoor.”

15de Plantenbeurs
Zondag 22 mei 2022
INKOM GRATIS

Van 10.00 tot 16.00 uur
CC ‘t Gasthuis, Turnhoutsebaan 199, 2110 Wijnegem

varens, orchideeën, bonsai en andere tuinplanten.
Informatie en materiaal voor het verzorgen van deze planten en zaden om zelf te zaaien.
Nieuw: artisanale keramische potten
Dranken, broodjes en gebak aan liefhebbersprijzen.

Info: 0477 09 19 61 of www.cactussenvetplanten.be

CACTUSSEN & VETPLANTEN VZW

Uitgebreide keuze aan cactussen, vetplanten, tropische en vleesetende planten, hosta’s,

Nieuwe
kringwinkel
in Schilde!
Turnhoutsebaan 444
03 321 21 27
Maandag - vrijdag: 09.30u - 18.00u
Zaterdag: 09.30u - 17.30u
Goederen binnenbrengen kan tot een half uur voor sluitingstijd

657 kinderen lopen zich in
het zweet voor de medailles
Ook in Schoten konden de gemeentelijke sportdienst en partner Schotense
Atletiekvereniging eindelijk weer aanknopen met de scholencross.
Als gevolg van corona was het al een poos geleden dat dit sportevenement nog eens
georganiseerd kond worden. Johan Vijgen van de gemeentelijke sportdienst wilden
september niet afwachten, en riepen de sportieve scholieren dus maar al in mei bijeen.
Liefst 657 deelnemers gingen van start in verschillende reeksen, vanaf het eerste
leerjaar tot het zesde middelbaar. Dat waren er wat minder dan gebruikelijk omdat nogal
wat scholen op hetzelfde moment zelf feestelijkheden organiseerden.
Ook ouders en leerkrachten liepen hun
wedstrijd. “Dat deze enorme organisatie
in goede banen werd geleid, is niet alleen
te danken aan onze eigen mensen maar
ook aan Marc Persoons, voorzitter van
de SAV en zijn vrijwillige medewerkers”,
aldus schepen van Sport Paul De Swaef
die medailles kwam uitdelen.
Het team van André Van Waes, die de
fietsuitleendienst Op Wielekes leidt,
maakte van de gelegenheid gebruik
om 35 fietsen van de ‘atleten’ of hun
supporters te labelen. De volgende
editie is behoudens pandemieën opnieuw
gepland op 28 september.

Laurijssen Frank
& Zoon bvba
Algemene schilderwerken

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

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

Te huur: Middelkerke zeedijk,
app. 3 slpk, 7p., alle comfort,
wknd 195 euro, mw 195
euro, week 320 euro, , buiten
de
vakantieperiode,
www.
eventussenuit.be, email adres:
lucderaedt@telenet.be,
tel
03.353.18.51 of 0474.96.54.19 Z41
Vakantie
zomer/overwinteren
Murcia
(Los
Alcazares)
500m van zee vanaf 200
euro/wk of 500 euro/mnd
(el+wa+tv+int+zwembad+bed/
badlinnen all-in) verhuur kortlang tel 0479.45.49.42 of
roxane.peeters@telenet.be Z70
Fonoplaten: ik koop collecties,
lp’s, Rock, Pop, Jazz enz.., beste
prijs tel 0475.37.64.96
Z112
Verzamelaar
koopt
oude
munten en bankbiljetten, tel
0475.34.21.18 (particulier) Z153

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

Gratis prijsofferte
Tel. 0475 38 55 69

nieuwbouw - renovatie - herstelling
Plaatsen van rookmelders
Domotica !

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

Gelmelenpark doet dienst
als speelotheek
Het centrum van de Buitenspeeldag in Schoten lag dit jaar in het
Gelmelenpark. Joost en Laura van de jeugddienst hadden een
indrukwekkende voorraad aan spelletjes uitgestald die iedere
speelvogel die passeerde mocht uitproberen.
De eerste uren waren dat vooral de kinderen van de scholen in de
omgeving. Na 14 uur kwamen ook andere kinderen langs. Storm (6),
vergezeld van zijn mama Bianca, testte onder meer de XL versie van
Vier op en rij uit en toonde met de diabolo dat er wellicht ook een
circusartiest in hem verborgen zit.

STIJL & COMFORT
1000 M SCHOENEN • LEDERWAREN • REISARTIKELEN
2

WWW.FRAMANDI.BE

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

Ruime gratis parking bij de winkel.

ADV FRAMANDI_Mei2_190x125_BvS.indd 1

WOUTERS KATHARINA

Advocaat
Erkend bemiddelaar in
familiezaken

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

11/05/2022 16:14

KLEINE EN GROTE
RENOVATIEWERKEN

Interieur, exterieur, bezetten,
gyproc, alle specialisaties,
ramen, speciale projecten
0496 781 768
zibi.arte@gmail.com
Op zoek naar POETSHULP,
met dienstencheques?
Bel 0488 408 720
03 295 38 35
Geen wachtlijsten

49e Palingfestival Mariekerke
Het 49e Palingfestival Mariekerke wordt
een afhaaleditie. Dit jaar kan je dus
gewoon gezellig thuis de typische paling
in ’t groen eten.
Geen zin in paling? Dan kan je ook
‘ballekes met kriekskes’ bestellen. Wil je
het echt af maken? Bestel dan zeker ook
rijstpap en een fles witte wijn. Lekker!
Bestel voor 29 mei via de website
www.meeneem.palingfestival.be.
Afhalen: 4/06 en 5/06 tussen 11u00 en 14u00 bij OC Clara Fey
Campus Kristus Koning, Bethaniënlei 5, Sint-Job-in-‘t-Goor.

kathy.wouters@advocaatwouters.be
De opbrengst van deze editie gaat onder andere
naar OC Clara Fey en vzw De Schakel.

REPARATIE KLOKKEN
kan ook bij u thuis

0497 62 15 62
RESTAURATIE VAN
ANTIEKE MEUBELEN
Paul Goyvaerts
0496 43 68 54

Te huur: ruime studio Nieuwpoort
4p + garage te huur, zeezicht,
vlakbij winkelstraat & strand,
slaaphoek 2p, zetelbed 2p, 60-70
euro/n, gsm 0486.361.995 Z708
Te
huur:
Bedoin
Mont
Ventoux
vakantiewoning
6
pers., 3 slpk, tuin, garage,
zat – zat 0472.537.702 Z709
Goedkoop

leegruimen

van

uw
tuin,
planten,
hagen
enz,
gratis
offerte
tel
0487.715.534 (particulier) W16

Kleine inboedel gezocht: tel
0488.70.68.98 (particulier) W19

Tin, verzilverd, oude spullen tel
0488.70.68.95 (particulier) W17

Plaatsen van metalen tuinhuizen,
verzinkt,
roest niet! Tel
0487.715.534 (particulier) W20

Goedkoop
afbreken
van
uw
tuinhuis,
garage
en
afvoeren, gratis offerte tel
0487.715.534 (particulier) W18

Gezocht: haarkapster aan huis,
wekelijks op vrijdagvm voor
brushing en knippen, Schoten
centrum tel 0498.360.823 W15

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

ZETELOPMAKERIJ
GORDIJNEN
PROJECTEN
PVC VLOEREN

VRAAG EEN
VRIJBLIJVENdE
OFFERTE aan

VAARTSTRAAT 25/4
2330 MERKSPLAS
T 014 63 43 30
INFO @LEODRIES.BE

WWW.LEODRIES.BE

Simikos brengt vier teams in
bekerfinales Voetbal Vlaanderen
Wat een weelde bij Simikos in Schoten. Enkele weken nadat het eerste
mannenelftal voor het eerst in het vijftigjarig bestaan van de club de titel
kon vieren in de hoogste reeks van Voetbal Vlaanderen, veroverde dezelfde
ploeg ook de Beker Van Antwerpen.
Het terrein van Valaarhof in Wilrijk, waar de eindstrijd plaatsvond, kleurde een
weekend lang geel en zwart want
Simikos had in dit boerenjaar liefst
vier finalisten.
Op zaterdag kwamen de U11 en U13
al in actie in hun finales. Zondag in
de vroege namiddag mochten ook
de dames spelen om de cup. “We
beten drie keer in het zand”, maakt
voorzitter Kris De Clippeleir de balans
op. “Onze U11 verloren met 5-3 van
Groenenhoek en de U13 speelden 1-1
gelijk tegen Vremde, maar trapten
hun penalty’s minder precies dan
de tegenstanders. Datzelfde lot was
ook ons dameselftal beschoren:
het werd 4-4 in hun finale, maar
de strafschoppenreeks bepaalde
dat ook hier de beker naar Vremde
ging.”
Voor het eerste mannenelftal was
het dus wel opnieuw raak. Na een

GEVRAAGD
WIJNEN - CHAMPAGNE
en PORTOS
Aankoop volledige wijnkelders
en kelderresten

Tel. 03 295 60 60 (tijdens kantooruren)

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

spannende en zeer sportieve wedstrijd kon grote concurrent OLVAC ook in
de bekercompetitie worden afgehouden. Het sein voor een tweede feest in
amper één week tijd op De Zeurt.

Zoekt u bijles Frans? Hulp bij
Grammatica en Vocabulaire Regio
Sint-Job. Voor leerlingen Lager
en Middelbaar Onderwijs. Dit
kan ma/di/woe/do-avond v.a. 16u
en woe-namiddag v.a. 14u. Op
afspraak, uur OTK. Neem gerust
contact op : nr 0492/09 14 31 W1
Te koop: kantverlijmer voor
schrijnwerker Virutex W93 175
euro plus formicabandjes gratis
ambachtelijke boekenkast in
Franse eik met veiligheidsglas
2,20x0,90x0,40m
prijs
otk.
wapenkast in Franse eik voor
12 geweren met veiligheidsglas
2,20x0,90x0,40m
prijs
otk.
Houthakselaar,
75
euro.
Gsm
0476.789.400
W3
Te huur: vakantie app met
1 slpk, te Middelkerke met
alle
comfort
100m
van
zeedijk
tel
0472.25.92.38
Te koop: sportieve stadsfiets, nt
electr, merk Cannondale Tresoro,
vrpr 450 euro tel 0473.17.19.86

Garagepoorten
domeinpoorten
zonwering rolluiken
automatisaties
alle herstellingen
en onderhoud
• ALGEMENE RIOLERINGSWERKEN
• PLAATSEN/HERSTELLEN
SEPTISCHE PUTTEN
• PLAATSEN REGENPUTTEN
• CAMERA INSPECTIE
• ONTSTOPPINGSDIENST

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

Maleisische renners kleuren Grote Prijs
Meeusen Vastgoed-Bode Van Schoten
Met liefst 110 vertrekkers in de wedstrijd voor de betere amateurs en ook een flink
pak cyclo-toeristen aan de start van hun wedstrijd, blijkt de Vaartkoers in Schoten
opnieuw springlevend. De 21-jarige Jeno Grootjans, een renner uit Vosselaar van
Steeds Vooraan Kontich, kon een vlucht met onder meer Rik Meeusen, Senne De Meyer
en Brent Huysmans afmaken op de Villerslei. Voor de voormalige veldrijder was het
meteen zijn eerste overwinning op de weg.
Een aantal exotische renners, die uit Maleisië bleken te komen, gaven de Vaartkoers
mee kleur, maar haalden nog geen ereprijzen. Organisator Piet De Smet, leverde
samen met Roeland D’Huyvetter puik werk bij de sportieve organisatie. Ze hadden
nochtans met problemen te kampen want door de werken in de Sluizenstraat, moesten
de renners dit keer door de Kuipersakkerstraat. Het verliep allemaal vlekkeloos en
zonder incidenten.
“Volgend jaar kunnen we geen mouw passen aan de vele wegwerkzaamheden in
Schoten. Dan zal de Villerslei herschapen zijn in een werf. Daar kunnen we echt geen
alternatief voor verzinnen en dus zal er niks anders opzitten dan een jaartje over te
slaan indien de werken gestart zijn, wat niet zeker is”, aldus Piet.

03/658 14 80

info@poortencentrale.be

Ook datingapps beu? Dame
64j.,
jongogende
brunette,
brede interesse, wkm dito
heer
(65J-72J),
zonder
problemen voor vaste relatie,
schrijven naar PB 7 Schoten
Te huur: studio’s gemeub. 650
euro, Schoten Markt, ook in
Merksem aan Palfijnziekenhuis,
vrij , water inbegrepen, 2
garages Deuzeldvoetweg 95
euro tel 0495.21.40.41
Z700

Jim Meeusen en Remko Hesters, de lokale ondernemerstandem organiseren die dit
evenement al voor de dertiende keer samen, zorgde Bouwbedrijf Van Gastel zorgde in
samenwerking met uitbaters Andy Molenberghs en Inge ook voor muzikaal vertier op
de parking van herberg De Lindekens met de band ‘We two’. Arturo Bellini en Rocco di
Turi bewezen er van alle muzikale markten thuis te zijn. In en rond De Lindekens bleef
het nog tot een hele tijd na de aankomst van de renners en het uitreiken van de prijzen
gezellig. De kermis bleef zelfs tot woensdag staan.

Illugin: godendrank voor
goochelaars en genieters
Hoezo de ginmarkt verzadigd? Dat is dan buiten Schotenaar Andy Bats gerekend.
Samen met zijn vriend en zakenpartner Jonathan Polen, lanceert hij Illugin: de
Belgische gin die van kleur verandert van zo gauw je hem mixt met tonic. En
die ervaring ligt niet aan eventuele andere drankjes die je al nuttigde. In Salito
Beach en andere strandpaviljoenen aan de Belgische kust is Illugin alvast een
hit en zorgt hij aan menig feesttafel voor ongeloof en spektakel.
Andy Bats woont in de wijk Deuzeld en is projectmanager in de farma-industrie.
Vanuit die achtergrond is hij sowieso geïnteresseerd in chemie en de effecten
van het vermengen van stoffen. “Na wat zoeken ontdekte ik de bijzondere
eigenschappen van de kittelbloem”, vertelt Andy.

MET ONZE
TOPPRODUCTEN
GENIET U
ZORGENLOOS
VAN UW
ZWEMBAD

Ontvang op zaterdag
een gratis schepnet in
onze winkels*

zwembad.be
ALLES VOOR PUUR ZWEMPLEZIER

“Dat is een kruidachtige plant die met dunne, windende stengels tot zes meter
hoog klimt. Wat mij vooral wist te boeien: haar bloemen bevatten een kleurstof
die reageert als lakmoespapier. In zure oplossingen verandert ze van kleur.”
In Azië wordt deze natuurlijke kleurstof gebruikt om rijst en gebak extra cachet
te geven. Andy gebruikt de magische bloem voor zijn gin, die van kleur verandert
als je er limoen bij doet. “Of tonic, dat ook zuren bevat. Serveer je hem als gin
& tonic, dan krijg je niet alleen een lekker glas, maar ook een kleurenspektakel
voorgeschoteld”, verzekert de bedenker van Illugin.

WELKOM in
onze winkel
Brechtsebaan 16
SCHOTEN

* Actie geldig bij min. besteding van €50.
1 schepnet per klant. Enkel op zaterdag t.e.m. 27.08.22.

Klok
stuk?

Andy benadrukt dat zijn gins – er zijn twee varianten – alleen uit natuurlijke
ingrediënten bestaan. De ‘blueberry’ is blauw in de fles en bevat smaken van
karwij, koriander, engelwortel en blauwe bessen. Van zodra je er de tonic bijgiet,
kleurt hij wonderbaarlijk paars-roze. En dat is geen illusie, maar echt.
De Matcha-variant heeft een groene kleur. Die bevat smaken van mango,
kaneel en matcha, de bekende groene thee uit de Japanse cultuur. Ga je deze
mixen met tonic, dan wordt de gin in je glas mooi goudgeel. Aan de kust, waar
Andy’s zakenpartner Jonathan Polen Salito Beach uitbaat, is de fleurige, eerder
zoete gin al een hit. De rest van ons land zal snel overstag gaan, vermoeden wij.
“Het is echt bijzonder als je hem van kleur ziet veranderen. Maar het is ook een
bom van smaken. We raden aan om een neutrale tonic te gebruiken. Afwerken
doe je met een schijfje limoen en enkele jeneverbessen”, geeft Andy tot slot
enkele serveertips. Al kan je Illugin ook puur drinken, als shot. Maar dan best
ijskoud.
Illugin kost 39,5 euro per fles. Brasserie De Schepper heeft hem op de kaart
staan. Je kan hem kopen bij onder meer De Kroon in Wijnegem.
Zie ook www.illugin.be.
Wedstrijd: win geschenkdoos
Dankzij de initiatiefnemers van Illugin, kan Bode Van Schoten drie Illugin
craftboxen wegschenken. Elke geschenkendoos bevat een fles Blueberry Illugin
van 50 cl, een glas, een roerstaafje en een flessenopener/sleutelhanger. Het
ideale cadeau voor elke gelegenheid of om zelf te proeven vanzelfsprekend.
Kandidaten mailen hun postadres door op wedstrijd@bodevanschoten.be met
in het onderwerpveld ‘Illugin’.

Alle merken GRATIS
afgehaald en teruggebracht

Te koop: luifel voor trekcaravan
met losse zijstukken maat 11,
nieuw nog niet gebruikt, prijs
95 euro; campingstoel Crespo tel 0473.53.42.34
Z701

03 652 17 77

Wie heeft er een strandcabine
in Knokke te huur? Van 1 tot 15
aug ’22 of 1 tot 31 aug omgeving Casino en Albert Plage tel
0495.530.607 Luk Wouters Z702

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

COMMUNIE- OF LENTEFEEST?
WIJ VERZORGEN AL UW DRUKWERK

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

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

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

VRAAG ER NAAR!

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

Betaal niet te veel. Geld
terugkrijgen is plezanter. Bij u thuis,
belastingsspecialist met 30 jaar
ervaring.
0486 38 22 28

10 mei 2022

TE KOOP
6 mei 2022

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

10 mei 2022

Lucas

BON
GRATIS STICKERS

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

Brecht – Vijfde- en zesdejaars GBS de
Schakel voor één dag truckchauffeur:
“Zelf ervaren wat dode hoek is”
Leerlingen van gemeentelijke basisschool De Schakel in SintLenaarts leerden over de dode hoek bij vrachtwagens. Op de
parking voor FC Sint-Lenaarts in de Houtstraat mochten ze zelf
eens een kijkje nemen in de stuurcabine. Nog al te vaak komen
er dodelijke dodehoekongevallen met tieners in het nieuws.
Politiezone Voorkempen vatte daarom post op de parking in de
Houtlaan. De leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar kregen er
les over de dode hoek. “Een inspecteur van onze dienst Verkeer
nam ruim de tijd om de gevaren van de dode hoek uit te leggen
aan de kinderen”, klinkt het. “Aan het einde van de les mochten
de kinderen zelf een keer achter het stuur van een vrachtwagen
plaatsnemen. Op die manier ervaren ze zelf het mogelijke gevaar.”

BMW Benzine, 2018/aug.
7400 km
34.000 euro
0497 37 22 38
fonne.wouters@telenet.be

NIEUWE - WEBSHOP

samen
oevers
oon

Lp’s, singles, ik koop collecties
Jazz, Soul, Pop etc.. cd’s dvd’s,
boeken, Daystrips, filmaffiches,
World Cleanup
pick-ups
aan
beste
prijs
s van tel
de wijken
0475.376.496
Z101

en, Berkenrode
Te koop gevraagd: schilderijen,
de boorden
strips, van
oude
postkaarten,
spullen
SchotenLp,over
de v zolder, curiosa
enz.. tel 03.663.65.70
Z100
gte op Schotens
Te
huur:
Nieuwpoortbad,
e maken.

studio alle comf., gr zonnig
terras,
garage,
50
euro/
dag, all-in,
verzamelden
zich tel 0498.800.348

MET EXCLUSIEVE AFSLANKPRODUCTEN
MET COLLAGEEN
fysio - KINEXPRESS - dieet

www.slimway.be
NIEUWE WEBSHOP

MET EXCLUSIEVE AFSLANKPRODUCTEN
MET COLLAGEEN
www.slimway.be

GRATIS BODYANALYSE

Bel of whatsapp 0472 24 43 14 / 0468 31 75 05 / 0484 95 57

GRATIS BODYANALYSE
erdagmiddag
om
Te
huur:
Blankenberge,
appartement
Bel of whatsapp 0472 24 43 14 / 0468 31 75 05 / 0484 95 57 78
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antwoordformulier instuurt, wint, met als hoofdprijs een elektrische
fiets.

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

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

03 326 46 93 - 0474 988 690

Kastanjeboom verbindt stokoude en
piepjonge Wijnegemnaren
Op een grasveldje aan de Koolsveldlaan in Wijnegem werd door Lore en Bo een recent
geplante kastanjeboom ingehuldigd. De meisjes zijn niet toevallig de grote zussen van twee
vorig jaar geboren broertjes. “Dit is inderdaad een geboorteboom. Een symbolische plek
die aangeeft dat we onze jongste inwoners en hun leefomgeving koesteren”, aldus ‘peter’
schepen van Leefmilieu Tom Tachelet.
Vorig jaar werden er in Wijnegemse gezinnen 66 kindjes geboren. Of dat voldoende is om
Wijnegem als autonome gemeente te laten voortbestaan, is voer voor demografen en
sociologen. Feit is dat borelingen bij de gemeente in de bovenste schuif liggen.
De geboortepremie werd recent verhoogd tot 160 euro. “Naast de financiële steun krijgt elk
gezin een geboorteboom aangeboden. Die kunnen ze zelf in hun eigen tuin planten. We zijn
blij dat er onder meer daardoor in onze gemeente 395 bomen werden aangeplant in 2021. De
vergroening gaat hand in hand met de generatiewissel”, aldus schepen Tachelet.
Die nodigde de negen aanwezige ouderparen op de plechtigheid vervolgens uit om
een vingertje van hun baby in een verfpotje naar keuze te doppen en vervolgens als
symbolische ‘stempel’ op een blad te drukken. Deze kleurrijke jonge vingerafdrukken zullen
nu verwerkt worden op een plexiplaat en een vaste plek krijgen bij de geboorteboom,
die in goede omstandigheden driehonderd jaar oud kunnen worden. Het gezelschap was
overigens ook kleurrijk. Ouders van verschillende culturen waren op de uitnodiging van de
gemeente ingegaan.
“Fantastisch”, hebben ook Stijn Geeraerts en Naomi Schouwaerts niks dan lof voor het
Wijnegem initiatief. Ze hebben duidelijk geen spijt dat ze onlangs voor Wijnegem hebben
gekozen als woonplaats. “De boom die we naar aanleiding van de geboorte van Matteo, nu
elf maanden oud, thuis hebben gekregen, hebben we meteen geplant. We kijken er nu al
elke dag naar. Hij kan samen met onze zoon en zijn grote zus Bo (3,5) mee groeien.”

dakwerkenwijnantsenzoon@gmail.com

AANKOOP
ALLE WAGENS
U bent bij ons aan het juiste adres!
Verkoop van uw auto zonder zorgen.
Wij bieden steeds de hoogste prijs
voor uw wagen, met of zonder schade,
veel/weinig km’s.
Tuinaanleg
www.dirkvanlaerbvba.
be Kanora
Ronny
96
info@dirkvanlaerbvba.be

ALLE SOORTEN WAGENS
24/7

TEL. 0484 02 33

Aanleg - onderhoud - renovatie
van tuinen - ontmossen gazon
Vrijblijvende prijsofferte

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

TE HUUR
GARAGEBOX

EDISONPLEIN SCHOTEN
0480 38 99 10

Ophalen van oude elek. toestellen en oude metalen tel
0495.78.90.31 (particulier) Z703
Alle snoeiwerken, aanleg van
gazons & rolgazon, vellen van
bomen, frezen van stronken, aanplantingen, dolomietpaden, tel
0498.144.085 (particulier) Z704
Dominique
gespecialiseerde
voetverzorging
aan
huis,
15 jaar ervaring, tel
0497.85.59.16 (particulier) Z706

www.dirkvanlaerbvba.be
info@dirkvanlaerbvba.be

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

Op 21 mei vindt de 13e editie van de PETER DE
SMET CUP terug plaats. Ondanks 2 jaar afwezigheid
is het succesrecept nog steeds hetzelfde. Een
fantastische setting met een zonovergoten terras,
lekker eten, heerlijke drankjes, mooi voetbal en
jullie het beste publiek van Antwerpen! Net zoals alle
jaren sponsoren we weer Kom Op Tegen Kanker
met onze winst. We starten om 9u30 met voetballen
en gaan door tot de vroege uurtjes. Verwacht jullie
terug aan een fantastiche after party met muziek
gebracht door een aantal toppers uit de streek. We
kijken er naar uit om er samen terug een echte
topper van te maken!
Gillès de Pélichylei 24 te 2970 ‘s-Gravenwezel

Sint-Eduardus is de eerste!
Het is ons niet bekend of de Heilige Eduardus er voor iets tussen zit, maar
feit is dat 38 leerlingen van basisschool Sint-Eduardus (uit de Schotense
wijk Deuzeld) op 10 mei naar de brandweerkazerne aan de Theophiel Van
Cauwenberghslei fietsten. Inderdaad, na een paar jaar afgeschaft geweest
te zijn vanwege dat vermaledijde Corona-virus, mogen de boeiende,
leerzame schoolbezoeken aan onze brandweer hervat worden. En onder
begeleiding van meester Chris beten
de leerlingen van het 4de leerjaar
Sint-Eduardus dus de spits af.
Traditiegetrouw werden nuttige
preventietips in de thuisomgeving
(de meeste ongelukken zitten
nog steeds in een klein hoekje,
maar vele kunnen verrassend
gemakkelijk vermeden worden mits
enige oplettendheid) verduidelijkt
door de sympathieke, hartelijke
brandweerlui, aangevuld met
informatie en demonstratie van
beschermingskledij, materiaal en
werking van een interventiewagen,
hoe het hoofd koel te houden in een
met rook gevulde inktzwarte kamer,
enz…

Maar zoals gewoonlijk was dé kers op de taart toch het meerijden in een
blitse brandweerwagen. Met bijhorende schallende sirene, uiteraard!
Meester Chris: “In de klas leerden de kinderen zopas over de verschillende
hulpdiensten en hun werking, zonder de brandweer daarbij te vergeten,
uiteraard. Maar wat de leerlingen hier allemaal zien en opsteken, is
onmogelijk om in een klasomgeving te vertellen. Deze dag maakt zoveel
indruk op hen, dat zij er aan het einde van het schooljaar nog over praten,
echt waar!”

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

Op zoek naar een woonlening?
Kantoren in uw regio

93% fans is gebaseerd
op een
bevraging
bij klanten over
algemene
in december
2021.
Argenta
Spaarbank
nv, kredietinstelling
naarde
Belgisch
recht klantentevredenheid
, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen
- BTW BE
0404 453 574, RPR Antwerpen,
v.u.: Argenta Spaarbank
nv,
kredietinstelling
Belgisch rechtargenta.be
, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen - BTW BE 0404 453 574, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen - 03 285 51 11, info@argenta.be, argenta.be
afdeling
Antwerpen
- 03 285 51naar
11, info@argenta.be,

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

93% fans is gebaseerd op een bevraging bij klanten over de algemene klantentevredenheid in december 2021.
v.u.: Argenta Spaarbank nv, kredietinstelling naar Belgisch recht , Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen - BTW BE 0404 453 574, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen - 03 285 51 11, info@argenta.be, argenta.be

JESSE
ACACIA
IS FAN
IS
FAN
De 93%
beste woonlening
Net als

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

ROYMANS JANSSEN

hypothecair krediet met onroerende
bestemming
zekerheid.
Handelslei
123 -met
Sint-Antonius-Zoersel
- 03 385 81 13
Villerslei 84 - Schoten - Kredietvorm:
03 658 42 85

FSMA-nr: 0755668701
Vermeulen-Biermans
schoten.villerslei@argenta.be

BV

MOLENSTRAAT 94
2200 MORKHOVEN
GARY
PAULUSSEN
tel 014 26
Rodeborgstraat
6134- 28
Schoten - 03 658 08 47
Versavel
- Van
Hees
Bvba Theo Cvba
vermeulen-biermans@argenta.be
FSMA-nr:60474-ON:
0475771538
Marynissen
BREDABAAN
ON 0446460
541 082 Villerslei
RPR ANTWERPEN
84
2930 BRASSCHAAT
2900 SCHOTEN
MERVO
tel 03 658 42- 85
tel 03 653 37
16 -00Sint-Job-in-’t-Goor
Brugstraat
03 636 25 53
FSMA-nr:65541-ON:
0875665817
theo.marynissen@argenta.be
versavel-vanhees@argenta.be
ON 0435 696 482 RPR ANTWERPEN
ON 0476 108 761 RPR ANTWERPEN

FSMA-nr:40296 cAcb-ON: 0879833649

SYMENS &C°

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

ROYMANS JANSSEN

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

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

PAASLUNCH MET GEZELSCHAP ÉN EITJES
De Vl@s-afdeling van Schilde heeft half april de leden getrakteerd op een
paasfeest in de grote zaal van Werf 44. De eters kregen niet enkel een
driegangenmenu voorgeschoteld, ze gingen ook naar huis met paaseitjes en
in de zaal was er muzikale animatie.

RUIME TOONZAAL 300M²

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

Bel of2
mail
voor een GRATIS
prĳsofferte:
VAN
VERANO
PRODUCTEN

Vl@s organiseert in Schilde regelmatig grote en kleine wandelingen.
SENIOREN ZETTEN BESTE DANSBEENTJE VOOR
De seniorenraad van Schilde heeft op dinsdag 26 april een nieuwe Schilde
Swingt op poten gezet in Werf 44. Schilde Swingt is al jaren een gevestigde
waarde voor senioren die de dansbenen eens willen uitslaan. Ditmaal konden
ze wel heel professioneel dansen, want Dansclub 2000 werkte mee aan deze
editie van Schilde Swingt. Naast muziek kon je op deze dansnamiddag ook
genieten van een stuk taart, een kop koffie en een gezellige babbel.

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

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

EN ANDERE PLAATSEN

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

Fonoplaten: ik koop collecties
lp, singles, Rock, Pop, Jazz, etc..
ook Hifi, Pick-up, cd, dvd, strips,
beste prijs tel 0475.37.64.96
Singalong Combo zoekt een
extra muzikant(e), liefst klavier,
om populaire liedjes te spelen
voor bewoners van wzc’s en
serviceflats. Contacteer Yannick
0475/25.08.90 ’s avonds Z614

T +32 3 353 33 30

- ERVAREN
SCHILDERS
- ERVAREN SCHILDERS
-

chapeau schilders
www.chapeauschilders.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
MERKSEM : Nieuwdreef 127 - appartement op 4de V met : lift,
inkomhal met vestiaire, living en woonkamer met terras, keuken met
berging, 2 slaapkamers met terras, hobbykamer, wc, badkamer, terras
voor en achteraan, ondergrondse dubbele garagebox, fietsstalling en
autowasplaats, videoparlofoon / EPC 146 = B.
DEURNE : Ter Heydelaan 318 – appartement 3de V met : keuken,
woonkamer, badkamer, 2 slaapkamers waarvan 1 met terras, lift / EPC
275 = C.

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

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
Z800
Te
koop:
bouwgrond
Boerendreef Schilde, 4.000m2
P.o.t.k. tel 0475.935.414 Z576
Te
koop:
tel
(particulier)

scootmobiels
0495.53.26.89
Z578

Te huur: Durbuy huis 8p., 4 slpk,
2 badk, tuin, bbq, garage, rust,
stilte, www.fijnverlof.be Z573
Fonoplaten: ik koop lp’s & maxi
singles, disco, soul, rock, jazz,
70-80-90, betaal beste prijs, tel
0475.76.81.88 (particulier) Z585
Fonoplaten: ik koop collecties
lp, singles, Rock, Pop, Jazz, etc..
ook Hifi, Pick-up, cd, dvd, strips,
beste prijs tel 0475.37.64.96

EPC ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT
Snelle service

EPC Irene

tel. 0496 556 182

Club Koningshof:
geen gewone club en dus ook
geen gewoon jubileumfeest
Meer dan driehonderd leden en oud-leden hebben in een speciaal voor de gelegenheid
opgetrokken tent het zeventigjarig bestaan van Club Koningshof in stijl gevierd.
Dat gebeurde naar goede traditie van de club - met achttien teams één van de
grotere verenigingen in het verbond Voetbal Vlaanderen – ook uitbundig. In een
regie van feestbestuurders Cindy Gommers, Tanja Van Assche, Kris Oversteyns en
Karel Baeten werd een stevig blauwwit feestje gebouwd dat werd ingezet met een
vriendschappelijke wedstrijd tussen het jongste team van de club en leeftijdsgenoten
van Simikos, de grote rivaal uit Schoten.
Er werd live gemusiceerd. Leerlingen van de restaurant-afdeling van de school Spijker
in Hoogstraten serveerden lekkere hapjes. Presentator en bestuurslid Christian
Hazard haalde als nostalgisch intermezzo enkele oude gloriën op het podium. Onder
leiding van wijlen Jacques Vanhentenryk wisten de toenmalige junioren zich in de
jaren zeventig tot nationaal kampioen te kronen. Hazard leidde ook voorzitter Jeroen
Stockbroekx in, die op humoristische wijze de lange geschiedenis van Club Koningshof
samenvatte.
“Het waren de eerste generatie bewoners van de wijk Koningshof die hun op pleintjes
in de buurt spelende kinderen samenbrachten in één team”, vertelde Stockbroekx
over die pioniersdagen, waarbij de voorvaderen uit zijn eigen familie het voortouw
namen.

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

“Ons terrein aan De Pheyp is wel lang een probleem geweest. Op een gegeven moment
hadden projectontwikkelaars hun zinnen gezet op ons veldje. Dat scenario kon dankzij
een creatieve oplossing - het faillissement van de samenwerkende vennootschap
- gelukkig vermeden worden. Helemaal mooi werd het twee jaar geleden toen onze
legendarische zandbak werd omgevormd tot een eeuwig groen kunstgrasveld.”
Bij die laatste twee mijlpalen heeft het gemeentebestuur van Schoten een belangrijke
rol gespeeld. “Wij kochten het terrein en stelden het tot 2045 ter beschikking aan
deze familieclub”, aldus burgemeester Maarten De Veuster, die als oud-speler thuis
is in Simikos, maar de jubilaris ‘over de vaart’ wel van harte kwam feliciteren. “We
zorgden er met een aanzienlijke toelage ook mee voor dat de dure aanleg van het
kunstgrasveld en nieuwe lichtinstallatie financieel haalbaar werd voor deze mooie
club.
”
Nadat ook Marc Van Craen, voorzitter van Voetbal Vlaanderen, zijn waardering voor
Club Koningshof in de verf had gezet, konden de benen worden losgegooid. Dit keer
niet als voorbereiding op een wedstrijd, maar om te dansen.
Het weekend na dit jubileum, werd er alweer gefeest op De Pheyp. Het bekende
minivoetbaltornooi kon opnieuw doorgaan (foto). Met 74 geledigde vaten was er
duidelijk sprake van knaldrang en niet alleen voor het doel.

Bosch Car Service
Nanny met ervaring gezocht
in
omgeving
Schilde-’s
Gravenwezel voor zorg van twee
kindjes (waaronder een baby/
peuter en een kleuter) gedurende
min. 2 volledige dagen per
week
(bijkomende
opvang
gewenst na de schooluren
indien mogelijk). Onthaal in
warm gezin. Graag een rijbewijs
en kennis van Nederlands.
Bel op 0476.978.661
Z705
Goedkoop vellen van bomen
en afvoeren, gratis offerte tel
0487.715.534 (particulier) W9
Renovatiewerken,
bezetting,
schilderen,
sanitair,
betegelen,
plafond,
…0488.49.12.54 (particulier) W4

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

ACTIE
BIJ ONDERHOUD
GRATIS 2L
SCREENWASH

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

Alle
schilderwerken
binnen en buiten, perfecte
afwerking, veel ervaring tel
0487.740.335 (particulier) W5
Goedkoop
verwijderen
en
afvoeren van coniferen en
hagen,
gratis
offerte
tel
0487.715.534 (particulier) W8
Last
van
ongedierte
?
Muizen, ratten, mollen, enz,
ik kom deze bestrijden tel
0493.122.498 (particulier) W6
Verwijderen
van
asbest
golfplaten en afvoeren en
plaatsen nieuw dak op uw
tuinhuis
tel
0487.715.534

HONDENVERZORGING

BOBBYLAND

Jachtwachtersdreef 312
2900 SCHOTEN

TEL.: 03 663 35 76

GEHAALD EN GEBRACHT

Burgertruck parkeert voor nieuwe
dartsclub Artemis
Dat ze bij Artemis op De Zeurt een bal precies in een gele mand kunnen
mikken, dat wisten we al langer. Maar blijkbaar kunnen ze er al even precies
met pijltjes naar een bord werpen. En de Artemis Schoten DartsClub is nog
creatief ook. Dat bleek onlangs bij haar deelname aan de wedstrijd die de
gemeente Schoten organiseerde om haar ‘exportproduct’ en ‘toeristische
attractie’ de Burger van Schoten nog eens in de kijker te zetten.
De leuke foto die de darters hadden samengesteld voor het Kasteel van
Schoten viel in de smaak van jury en publiek. Liefst 531 mensen brachten
hun stem uit op de grappig bewerkte foto van twee Artemis-darters waarvan
er één naar de ‘Burger van Schoten’ mikt met zijn pijltje. De man is blijkbaar
zeker van zijn stuk want de lokale snack ligt bovenop het hoofd van zijn
ploegmakker, die toch maar bangelijk in de camera kijkt.
De beloning mocht er zijn: de gemeente stuurde in samenwerking met
Brasserie Ciconia de officiële foodtruck van ‘den burger van Schoten’ naar
het clublokaal op De Zeurt. Alle spelers mochten er onder een stralende zon
genieten van een overheerlijke hamburger en fijne muziek dankzij dj Stefan
Kiebooms.

Ook burgemeester Maarten De Veuster en schepen Paul De Swaef kwamen
de winnaars feliciteren en een hapje mee-eten. Artemis Schoten DartsClub
maakte van de gelegenheid gebruik om haar nieuwe sponsors voor te stellen:
verwarmingsspecialist Yves Van Der Plas, sportspeciaalzaak ML Sports in
Merksem en Milan Swolfs Photography.

Wakkere Blazers blazen fijne
traditie nieuw leven in

PINKSTEREN
EDITIE
31 MEI
23 MEI

Wakkere Blazers. Onder die naam, refererend naar de Vroegere Week van
de Amateurkunsten (WAK), bundelen de leerlingen Samenspel Blazers van
de Academie Schoten en de Koninklijke Harmonie Sinte-Cecilia Schoten
begin mei traditioneel hun koperen en andere blaasinstrumenten.
“Dit jaar was het als onze tiende editie, een jubileum dat we eigenlijk in
2020 al dachten te vieren tot corona die droom wegblies”, vertelt Geert
Valgaeren, voorzitter van de harmonie.
“We kozen dit keer voor filmmuziek als thema. In De Kaekelaar
weerklonken tunes bekend van The Godfather, The Avengers, Laurel en
Hardy, Beauty and the Beast, Jurassic park, Pirates of the Carribean,
The Titanic en andere kaskrakers uit de bioscoop. Tijdens het concert
werden gesynchroniseerde filmfragmenten geprojecteerd, wat voor een
extra dimensie zorgde.”
De goede samenwerking tussen de Academie en de Koninklijke Harmonie
Sinte-Cecilia werd hiermee nogmaals aangetoond. Zoals directeur
Lisbeth Wolfs mooi verwoordde in haar toespraak voorafgaand aan
het concert, biedt de Koninklijke Harmonie haar leerlingen een ideale
opportuniteit om na de opleiding samen te blijven musiceren. Dit samen
musiceren wordt sterk ondersteund door de leerkrachten Blaasmuziek
van de Academie.
Dit geeft niet alleen een boost aan het opleidingsniveau van de
leerlingen, maar geeft hen de mogelijkheid om postacademisch samen
met de vrienden-muzikanten van de Koninklijke Harmonie hun muzikale
hobby te blijven uitoefenen. “Afspraak in jeugdhuis Kaddish om 20u elke
woensdagavond”, nodigt Geert Valgaeren meteen alle muzikanten uit
om eens mee te komen repeteren met Sinte-Cecilia.
“Wie het nog wat vroeg vindt om in het ‘grote’ orkest te stappen, is kan
sinds oktober vorig jaar kiezen voor ons superleuke ‘Instaporkest’, geleid
door niemand minder dan Bavo Maes, gekend van Ketnet. Afspraak
hiervoor elke woensdagavond in jeugdhuis Kaddish om 18.30u.”

Te
huur:
Calpé,
prachtig app., 2/4 pers, zeedijk,
zonkant, groot terr. zeezicht,
Tv Vl, wifi, alle comfort, foto’s tel 03.326.13.87
Z555
Fonoplaten
ik koop collecties Lp, singles, Rock, Pop,
Jazz etc ook hifi pick-up versterkers,
bandenopnemer,
cd, dvd, strips, beste prijs
tel 0475.37.64.96
Z545
Te koop gevraagd: 2de
h.
aanhangwagen,
mag
werk aan zijn, geen geremde tel 0492.263.118
Z565

ALGEMENE
DAKWERKEN

PEETERS MARC

BVBA

- VERNIEUWEN VAN ROOFING, PANNEN EN LEIENDAKEN

- BEKLEDEN VAN DAKGOTEN MET PVC

- BEKLEDEN VAN GEVELS MET ETERNITE LEIEN EN SIDINGS

- PLAATSEN VAN VELUX EN LICHTKOEPELS

- PLAATSEN VAN DAK-EN GEVELISOLATIE

- ONTMOSSEN VAN DAKEN

ZELFWERKEND GEREGISTREERD AANNEMER 021501
39 JAAR
ERVARING

VELE REFERENTIES VAN TEVREDEN KLANTEN

WIJ HELPEN U GRAAG VERDER MET DE NODIGE ISOLATIE-RENOVATIEPREMIES
KLEINE WATERSTR. 84 - 2970

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

Chiro Terdonck legt opnieuw
worsten op de grill
Twintig jaar nadat de Pensenkermis ter ziele was gegaan, wekte de huidige
generatie leidsters en leiders van Chiro Terdonck in Schoten Donk haar
legendarische Pensenkermis terug tot leven. De sowieso al fijne Terdonckse
Feesten hadden er meteen een attractie bij.
En daar had Marthe Broos, die samen met Rik Van Echelpoel en Ghanta Deveaux
de hoofdleiding uitmaakt van de tweehonderdkoppige jeugdbeweging, veel
mee te maken. “De Pensenkermis was vroeger altijd een groot feest, zo
vertelden mijn mama Katrien Vanelsen en bomma Els Bijnens me toch altijd.
Mama maakte destijds zelf deel uit van de hoofdleiding en bomma hielp mee
de typisch breugheliaanse gerechten bereiden zoals beuling met appelmoes,
vers gebakken abdijbrood en gehaktballen met krieken”, vertelt Marthe.
Nu ze zelf mee de touwtjes in handen heeft en omdat het dit jaar precies
twintig jaar geleden was dat Chiro Terdonck nog eens een Pensenkermis
had georganiseerd, nam Marthe de draad zelf weer op, met de hulp van vele
jongeren en ouders die met plezier worsten kwamen grillen.
“Het werd een smakelijke dag die mooi werd ingepast in onze Terdonckse
Feesten”, aldus Marthe. Zij en alle andere medewerkers zorgden een heel
weekend lang voor lekkere biertjes, een kinderfuif, muzikale optredens en
uiteraard veel speelplezier voor onze tweehonderd leden en hun entourage.
Gelukkig kwamen er ook heel wat mensen uit de buurt langs. Dat er interesse
was, hadden ze bij de Chiro eerder dit voorjaar al gemerkt tijdens een ludieke
promo-optocht door de wijk.

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

BESTE PRIJS, SNELLE AFHANDELING!
& 0487/286 430

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

T. 0474 71 53 97

Vrouw 69 jaar zoekt man,
nt ouder dan 70 jaar, omg
Deurne, een vriend voor
allerlei tel 0486.10.27.06 W8
Gezocht : tuinhulp te Wijnegem,
iedere dinsdag van 9u tot
12u, vlakbij Shoppingcenter,
tel
03.353.15.39
W9
Te koop: vintage koersfiets
Campagnolo, Super Titanium
van 1975 tel 0486.133.653 W10
Te koop: el. grasmachine
35 euro, Koelkast 60 euro,
diepvries 60 euro, inox emmer
15 euro, allerlei glazen 0.20 euro,
koffiemachine Bravilor 2x, te
Zoersel tel 0477.52.54.85 W11
Te koop: 2 pers. design
lederen zetel donkerbruin,
1 pers. relax 50 euro, 14st.
Snoecks 30 euro, schilderijen
van Bosmans, 1 van Jeanette
West , rode klaprozen, zeer
mooi tel 0497.87.59.12 W12

Nieuw wandelpad verbindt
fietsstraten in Wijnegem

*

Toerisme Voorkempen zit niet stil. Zopas stelden André Wouters en zijn team alweer
de eerste van vijf nieuwe wandelingen voor speciaal gericht naar minder mobiele
mensen.

WANDELINGEN
WANDELINGEN
2 MAART 2014
31STE TRAPPISTENTOCHT
Afstanden 6, 10NEOS
,12, 18,IN20,DESSEL
24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel
www.nvz.
0477TOT
27 19UIn
93 11
VAN 13U30
WANDELDAG
19 MEI
www.neosvzw.be/schilde, tel 03.658.24.38

2 MAART 2014
31STE TRAPPISTENTOCHT
Afstanden 6, 10KALMTHOUT
,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477
27 9310U
11
DAGUITSTAP
26 MEI

Arboretum, Heuvel 8, 2920 Kalmthout, brasschaat@cultuursmakers.be, 0476.45.20.43

WANDELING
CULTUUR

2 JUNI 13U45 TOT 17U

Toerisme Voorkempen heeft als vzw vele decennia tot doel het promoten van
toeristische activiteiten in onze regio, met name in de gemeenten Schilde,
‘s-Gravenwezel en Wijnegem. Daarbij mag ze rekenen op de belangeloze inzet van een
kern van vaste vrijwilligers die regelmatig wandelingen uitstippelen in de regio.
“We stelden vast dat er een lacune bestond in het aanbod voor minder mobiele
personen en ouderen. Daarom hebben Robert Joosen uit Wijnegem en Erik Cloodts
uit ‘s-Gravenwezel vijf wandelingen uitgestippeld, speciaal voor deze doelgroep”,
aldus André Wouters. “Drie paden liggen in Wijnegem, één in Schilde en één in
‘s-Gravenwezel. Schoten maakt sinds kort jammer genoeg geen deel meer uit van
Toerisme Voorkempen.”

St. Gummarispad te Emblem, secretariaat@dedrierozen.be

2 MAART 2014

31STE TRAPPISTENTOCHT

CULTUUR
2 MAART
2014

31STE TRAPPISTENTOCHT

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

FEEST
IN WIJK
MEI 19U TOT 24U
2 MAART
2014GEUZENVELDEN
31STE20
TRAPPISTENTOCHT
Akkerlaan 1a, Schoten, 0497.40.10.93, info@geuzenvelden.be
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11
21 MEI VAN 12 TOT 19U

SCHOOLFEEST
2 MAART 2014
Wonderwijzer,
Kerkelei 57, Schilde

31STE TRAPPISTENTOCHT

Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11
PLANTENBEURS
22 MEI VAN 10-16U
’T2Gasthuis
199, Wijnegem, www.cactussenvetplanten.be
MAARTTurnhoutsebaan
2014
31STE TRAPPISTENTOCHT
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11

TENTOONSTELLING
TOT 22 MEI
Jet
Kort en2014
Marjan Verhaeghe, subtiele momenten, De Bijl, Dorp
1, Zoersel,
cultuur@zoersel.
2 de
MAART
31STE
TRAPPISTENTOCHT
beAfstanden
tel 03.298.07.15
6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11

TONEEL
2 MAARTwww.ewt.be,
2014 Deurne
Zadelpijn,

T/M 12 JUNI
31STE TRAPPISTENTOCHT

VOORDRACHT
2 MAART
2014 www.davidsfondsschilde.be
Bezoek
aan Myanmar,

31STE TRAPPISTENTOCHT

Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11
24 MEI VAN 20 TOT 22U
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11

WORKSHOP
25 MEI
2 MAART 2014
31STE
TRAPPISTENTOCHT
Bloemschikken,
Dorpshuis, Kerkstraat 24 Schilde – ’s-Gravenwezel,
19u30,
tel 03.658.82.82
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11

THEATERVOORSTELLING
26 MEI
Who’s
afraid of
Virginia Wolf? Werf 44, Schoolstraat 44, Schilde,31STE
www.werf44.be
2 MAART
2014
TRAPPISTENTOCHT
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11

VERJAARDAGSSHOW
27 EN 28 MEI
Luc
Caals viert2014
70/50, De Kaekelaar Schoten, tickets & info in de31STE
foyer van
CC De Kaekelaar
2 MAART
TRAPPISTENTOCHT
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 29
27 93MEI
11
APERITIEFCONCERT
Ensemble Tempus, Werf 44, Schoolstraat 44, Schilde, 03.380.16.83, www.werf44.be
2 MAART 2014
31STE TRAPPISTENTOCHT
Afstanden
6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz.
0477VANAF
27 9313U
11
OPEN
FORTNAMIDDAG
29 MEI
Fort Oelegem, Goorstraat 19, Oelegem, info@fortoelegem.be, 0475.29.04.87
2 MAART 2014
31STE TRAPPISTENTOCHT
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 047712
27 93
11
OPENDEURDAG
JUNI
Wijkkomitee Geuzenvelden, een dag vol muziek en plezier, kinderrally, optreden Quincy
2 MAART
2014
31STE TRAPPISTENTOCHT
Junction,
www.geuzenvelden.be
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11

Enkele tientallen bewoners van de woonzorgcentra Rustenborg, Molenheide en KWBleden zakten af naar het Marktplein van Wijnegem voor de officiële inwandeling
van het Fietsstratenpad, één van de Wijnegemse routes. Aan het speelpleintje in de
Veldstraat trakteerde Toerisme Voorkempen de deelnemers met een drankje.
Het Fietsstratenpad is drie km lang. Deze wandeling maakt deel uit van het
wandelpakket ‘Wandelingen voor mindermobielen en ouderen’, dat volgende
wandelingen bevat: Sluizenpad Wijnegem, Fietsstratenpad Wijnegem, Rustenborgpad
Wijnegem, Caterswandeling ‘s-Gravenwezel en Picardiëwandeling te Schilde. De
wandelingen zijn allemaal tussen drie en vijf km lang en elke brochure bevat een
duidelijke wegbeschrijving en kaartje met de weg en de hoogteverschillen.
Een pakket wordt verkocht aan 2 euro en kan zowel in het kantoor van Toerisme
Voorkempen als via de website van Toerisme Voorkempen aangeschaft worden.
Toerisme Voorkempen, Kerkstraat 24 in ‘s-Gravenwezel
in orde terugbrengen, ik ben
Chris uit Zoersel en werk
zeer snel en vertrouwelijk
tel
0476.60.44.92
W14

2 MAART
2014 HIER? MAIL HET DOOR OP INFO@BODEVANSCHOTEN.BE
31STE TRAPPISTENTOCHT
UW
ACTIVITEITEN
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11

RIJBEGELEIDING
KRÜGER
GEZOCHT

L

Gemotiveerde ervaren ex-instructeur coacht u
positief en voordelig.
Focus2 op
defensieve
MAART
2014 en zelfstandige rijstijl.
31STE TRAPPISTENTOCHT
2 u. volledige rondrit examenparcours slechts e89
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11
Examenbegeiding aan e89

REEDS 35 JAAR EEN UITZONDERLIJK
SLAAGPERCENTAGE!
www.rijbegeleidingkruger.be
- 03
50 40
UW ACTIVITEITEN HIER? MAIL
HET651DOOR
OP INFO@BODEVANSCHOTEN.BE

Gevraagd: tuinhulp Wijnegem,
iedere dinsdag van 9u tot
12u,
vlakbij
Shoppincenter
tel
03.353.15.39
W13

Gezocht: haarkapster aan huis,
wekelijks op vrijdagvm voor
brushing en knippen, Schoten
centrum tel 0498.360.823 W15

Hulp nodig voor dingen te
etiketteren of inpakken of
andere kleine werkjes? Ik
kom alles ophalen en weer

Te huur: garagebox Eethuisstraat
Schoten,
75
euro/mnd,
onmiddellijk
beschikbaar,
tel
0472.85.40.40
Z707

VLASSAK-VERHULST WERFT AAN

FINANCIEEL MANAGER

United Bunkers BVBA zoekt:

ADMINISTRATIEF BEDIENDE
United Bunkers BVBA is een fysieke leverancier van marine brandstof
voor het bevoorraden van zeeschepen in de regio AntwerpenAmsterdam-Rotterdam.

Functieomschrijving

Je hebt een relevant Master diploma en minimaal 5 jaar werkervaring.
Je hebt ambitie om ownership te nemen.
Je bent een rationele denker die zich kan verdiepen in een case om
doelstellingen te bereiken. Je houdt van de vlotte familiale sfeer
en korte communicatielijnen die kenmerkend zijn voor een KMO.
Je hebt een open en eerlijk karakter en kan goed communiceren.
Wij bieden een uitdagende fulltime job
waarin de eigen inbreng wordt gewaardeerd.
Wij voorzien een ruime interne opleiding die u in de gelegenheid stelt
om grondig kennis te nemen van de bestaande procedures.
Meer informatie:
www.vlassakverhulst.com/jobs
Wij kijken uit naar uw sollicitatie.

VLASSAK-VERHULST
VLASSAK-VERHULST NV - MOERSTRAAT 53, B-2970 ‘S-GRAVENWEZEL
JOBS@VLASSAKVERHULST.COM - T. +32 3 658 12 50 - VLASSAKVERHULST.COM

Old Birdy
zoekt

Je voert een gediversiﬁeerd takenpakket uit op het secretariaat:
Dankzij jouw goede basiskennis van Word en Excel kan je vlot
meewerken in onze algemene kantooradministratie: sales
conﬁrmaties opmaken, bestellingen plaatsen, leveringen
controleren, contact nemen met onderhoudsﬁrma’s, enz.
Postverwerking, telefonie, beheer economaat en klassement
gebeuren ook door jou.

Proﬁel

Diploma secundair onderwijs of kantooradministratie niveau A2 –
niveau A1 is pluspunt.
Talenkennis: verzorgd Nederlands en Engels (gesproken en
geschreven), goede basiskennis van MS Oﬃce-pakket
(Word en Excel) + Outlook.
Zin voor orde en netheid op kantoor en in onze archief- en
voorraadruimtes.
Je werkt nauwgezet en bent leergierig,
positief ingesteld en communicatief.
Een hands-on mentaliteit is jouw sterkte.

Ons aanbod

Voltijdse functie die onmiddellijk invulbaar is; deeltijds is
bespreekbaar.
Je komt terecht in klein team waar een aangename dynamiek en
gezonde werksfeer heerst.
We bieden een marktconform salaris.

Je sollicitatie, voorzien van je CV, kan je sturen naar:
Caroline.somers@somtrans.be en admin@somtrans.be
Albertkanaalbaan 9 – 2110 Wijnegem – 03/355.16.96

46331823

HULPKOK (m/v)
met ervaring
5 dagenstelsel, maandag vrij
voltijds
eigen vervoer
Solliciteren op website www.theoldbirdy.be
of mandy@devogelenzang.be

Poolse
mannen
doen
renovatiewerken:
bezetting,
gyproc, betegelen, parket,
schilderen,
afbraakwerk,
Nederlandstalig,
gratis
prijsofferte,
referenties,
tel
0496.08.41.68
of
0496.63.79.78
Z592
Gevraagd: oude bromfiets,
jukebox,
flipperkast,
buitenboordmotor,
boten,
benzinepomp, etc 0031 6

(particulier) Z590

Alle schilderwerken
en
buiten
door
of 0496.63.79.78

binnen
Poolse
Z591

Afbraak, bezetten, gyproc,
betegelen, schilderen, tel
0470.975.891 (particulier) Z594
Gratis opruimen van inboedels,
bel vrijblijvend 0478.53.67.19
(particulier)
Z594
Tuinwerken,
tel
(particulier)

schilderwerken,
0466.46.42.99
Z600

ZOEKT U EEN

BIJVERDIENSTE?
Wasserij zoekt een persoon
voor het wassen en mangelen van horecalinnen
Ned.-talig, eigen vervoer
Daguren

POETSVROUW GEZOCHT
Voor zaterdag en zondag

Solliciteren op 0473 13 82 94

“COLLEGA’S GEZOCHT”
Je komt in een tweede generatie familiebedrijf terecht, waar iedereen
elkaar kent en waar iedereen zijn eigen talent kan inzetten. Een organisatie
die continu verder groeit en streeft naar verbetering. Euromat, waar goede
initiatieven en open positieve communicatie gewaardeerd wordt.
Heb je een passie voor techniek aarzel dan niet om te solliciteren op
onderstaande vacatures. Wij kijken alvast uit naar een samenwerking.

“Mensen maken HET VERSCHIL”
Technisch commercieel administratief bediende
(werkplaatsverantwoordelijke): Je woont bij voorkeur in de regio, je beschikt over min. 5
jaar relevante werkervaring binnen een technische omgeving; je kan zowel zelfstandig als
in teamverband werken; je kent de nodige PC-tools, je bent administratief sterk; je bent
servicegericht, behulpzaam, flexibel en stressbestendig en beschikt over een rijbewijs B

Technicien – Mecanicien: Je hebt een technische opleiding auto-mechanica
of elektromechanica en/of kennis van elektriciteit, hydraulica & pneumatica, voert
onderhouds- en herstellingswerken uit aan machines, aan installaties bij klanten, op
werven en op eigen huurvloot, je bezit rijbewijs B
Vrachtwagenchauffeur rijbewijs CE: je beschikt over min. 5 jaar rij ervaring,
je hebt de nodige verplichte opleiding vakbekwaamheid en een bestuurderskaart, je bent
klant en service gericht, je bent zelfstandig, stressbestendig, flexibel en polyvalent, je
helpt met schoonmaken en klaarzetten van machines na uitvoeren van transporten

Gevraagd

BEKWAME BEENHOUWER

We bieden: een uitdagende job in een gezonde en groeiende organisatie, een
marktconform salaris, de mogelijkheid opleidingen te volgen en door te groeien.
Stuur je CV naar els@euromat.be of bel 0475/41.06.04 of solliciteer via de
website www.euromat.be/vacatures

met opleiding
voor voltijdse job
goede verdienste, zondag vrij

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

Rasteli zoekt

MENSEN DIE NIET WILLEN WERKEN

Het Open Poortje vzw
is een jeugdhulporganisatie In Schilde.
We zoeken

OPVOEDKUNDIGEN
(dltijds en voltijds)

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

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

in de maanden april mei juni juli en augustus.
In de donkere maanden willen wij op u kunnen
rekenen in ons magazijn.
Bestellingen klaarmaken voor verzending,
receptioneren van goederen en algemeen
magazijnwerk.
Is dit iets voor u?
Stuur dan een mail naar steven@rasteli.be
Rasteli
Belcrownlaan 11
Deurne.
www.rasteli.be

Alle
schilderwerken
binnen en buiten, perfecte
afwerking, veel ervaring tel
0487.740.335 (particulier) W5

SocialeSociale
Huisvestingsmaatschappij
De Voorkempen
staat
voorvoor
eeneen
grote
uitdaging.
Naast
hethet
beheer en
Huisvestingsmaatschappij
De Voorkempen
staat
grote
uitdaging.
Naast
de ontwikkeling
van
betaalbarevan
sociale
woningen,
zij een zal
actieve
rolactieve
spelenrolinspelen
de vorming
beheer en de
ontwikkeling
betaalbare
socialezal
woningen,
zij een
in de van de
nieuwevorming
woonmaatschappij
Antwerpen-Midden/Noord.
nieuwe woonmaatschappijDezal actief
van de nieuwe
woonmaatschappij DeAntwerpen-Midden/Noord.
nieuwezijn in 15
gemeentes.
Daarom zijnzal
weactief
op zoek
naar
een:
woonmaatschappij
zijn in
15 gemeentes.
Daarom zijn we op zoek naar een:

Allround
Projectleider
Patrimonium
Allround
Projectleider Patrimonium
(M/V/X)(M/V/X)

Fullregime
time regime
onbepaalde duur
metmet
doorgroeimogelijkheden
Full time
vanvan
onbepaalde
duur
doorgroeimogelijkheden

Jouw uitdagingen:
Jouw uitdagingen:
- Je staat in voor het ganse bouwproject, van A tot Z, van voorbereidende gesprekken,
- aanstellen
Je staat inontwerpers,
voor het ganse
vanoplevering
A tot Z, van voorbereidende gesprekken,
… bouwproject,
tot definitieve
ontwerpers, … tot definitieve oplevering
- Jeaanstellen
hebt kennis
van de wet op overheidsopdrachten (bij aanbestedingen)
- Je hebt kennis van de wet op overheidsopdrachten (bij aanbestedingen)
- Je maakt aanbestedingsdossiers op voor kleinere renovatieprojecten
- Je maakt aanbestedingsdossiers op voor kleinere renovatieprojecten
alsrenovatieprojecten
renovatieprojecten
-- JeJebeheert
beheertzowel
zowelnieuwbouwprojecten
nieuwbouwprojecten als
-- JeJeorganiseert
organiseertaanbestedingen
aanbestedingen
en de
dewerfcontroles
werfcontrolesvan
van
lopende
projecten
-- JeJevolgt
volgtdedewerfvergadering
werfvergadering en
dede
lopende
projecten
-- JeJekoppelt
koppeltterug
terugnaar
naar de directie
directie over
overmogelijke
mogelijkevraagstukken
vraagstukken
-- JeJekijkt
kijktvorderingsstaten
vorderingsstaten en
enen
staat
in voor
de volledige
administratieve
en bijhorende
bijhorendefacturen
facturennana
staat
in voor
de volledige
administratieve
afhandelingvan
van het
het project
project
afhandeling
-- JeJe
maaktdeel
deeluituitvan
vande
detechnische
technische werkgroep
werkgroep die
vorm
zal zal geven
maakt
diede
detoekomstige
toekomstigewoonmaatschappij
woonmaatschappij
vorm
geven

Jouw profiel:
Jouw- Je
profiel:
hebt een master diploma: architectuur, industriële bouwkunde
-- JeJebent
hebteen
eenechte
masterteamplayer
diploma: architectuur, industriële bouwkunde
-- JeJehebt
5
jaar
ervaring
in een gelijkaardige job
bent een echte
teamplayer
-- JeJebent
hebtambitieus
5 jaar ervaring in een gelijkaardige job
-- JeJebent
bentplanmatig,
ambitieus proactief en vooruitziend
-- JeJebent
bentdaadkrachtig
planmatig, proactief
en vooruitziend
en houdt
van open communicatie
-- JeJebeschikt
bent daadkrachtig
en houdt vancapaciteiten
open communicatie
over leidinggevende
-

Je beschikt over leidinggevende capaciteiten

De Voorkempen – H.E. biedt jou:
De Voorkempen
– H.E. biedt jou:van onbepaalde duur
- Een arbeidsovereenkomst
- Een aantrekkelijke verloning overeenkomstig met de weddeschalen van het OCMW- en gemeente
- Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
personeel, aangevuld met extralegale voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering,
- Een aantrekkelijke verloning overeenkomstig met de weddeschalen van het OCMW- en
groepsverzekering)
gemeentepersoneel,
aangevuld
met
extralegale
voordelen
(maaltijdcheques,
- Een
boeiende functie met verantwoordelijkheid
hospitalisatieverzekering,
groepsverzekering) en ruimte voor initiatief waar je duidelijk de
ziet van
jouwmet
inspanningen
- resultaten
Een boeiende
functie
verantwoordelijkheid en ruimte voor initiatief waar je duidelijk de
- Een
stabiele,ziet
aangename
en toekomstgerichte werkomgeving met aandacht voor evenwicht tussen
resultaten
van jouw inspanningen
- werk
Een en
stabiele,
privé aangename en toekomstgerichte werkomgeving met aandacht voor evenwicht
tussen werk en privé

Geïnteresseerden sturen hun Curriculum Vitae en een motivatiebrief naar De Voorkempen – H.E., t.a.v. Veronique
Geïnteresseerden
sturen hun Curriculum
Vitae en een
motivatiebrief
naar
De Voorkempen
– H.E., t.a.v.
Radermacher,
info@devoorkempen-he.be.
Sollicitaties
worden
aanvaard
t.e.m.
27 mei 2022.
Veronique Radermacher, info@devoorkempen-he.be. Sollicitaties worden aanvaard t.e.m. 27 mei 2022.

Graag een rijbewijs en
kennis
van
Nederlands.
Bel op 0476.978.661 Z705

GEZELSCHAPSDAME
gezocht voor de
weekenden
van vrijdagavond tot
zondagavond
omgeving
Brasschaat/Schoten
Neem contact op met
caretotaal@gmail.com

Nanny met ervaring gezocht
in
omgeving
Schilde-’s
Gravenwezel voor zorg van
twee kindjes (waaronder een
baby/peuter en een kleuter)
gedurende min. 2 volledige
dagen per week (bijkomende
opvang gewenst na de
schooluren indien mogelijk).
Onthaal in warm gezin.

Goedkoop vellen van bomen
en afvoeren, gratis offerte tel
0487.715.534 (particulier) W9
Renovatiewerken,
bezetting,
schilderen,
sanitair,
betegelen,
plafond,
…0488.49.12.54
(particulier)
W4

Goedkoop verwijderen en
afvoeren van coniferen en
hagen, gratis offerte tel
0487.715.534 (particulier) W8
Last van ongedierte ?
Muizen, ratten, mollen, enz,
ik kom deze bestrijden tel
0493.122.498 (particulier) W6
Verwijderen
van
asbest
golfplaten en afvoeren en
plaatsen nieuw dak op uw
tuinhuis tel 0487.715.534
(particulier)
W7
Ophalen van oude elek.
toestellen
en
oude
metalen tel 0495.78.90.31
(particulier)
Z703
Alle snoeiwerken, aanleg
van gazons & rolgazon,
vellen van bomen, frezen
van stronken, aanplantingen,
d o l o m i e t p a d e n ,
tel
0498.144.085
(particulier)
Z704
Dominique gespecialiseerde
voetverzorging
aan
huis,
15 jaar ervaring,
tel
0497.85.59.16
(particulier)
Z706
Zoekt
u
bijles
Frans?
Hulp bij Grammatica en
Vocabulaire Regio Sint-Job.
Voor leerlingen Lager en
Middelbaar Onderwijs. Dit
kan
ma/di/woe/do-avond
v.a. 16u en woe-namiddag
v.a. 14u. Op afspraak, uur
OTK. Neem gerust contact
op : nr 0492/09 14 31 W1

@verteren
doet
renderen!

Classic’s Deurne
zoekt

metropool@vdbbouw.be
www.vdbbouw.be

HULPKOK
KOK
AFWASSER

MAGAZIJNIER – HEFTRUCKCHAUFFEUR
dak/bouwmaterialen - Schoten

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

Voor afspraak

Tel. 03 324 89 89

Functieomschrijving:
• Als magazijnier sta je in voor het laden van de vrachtwagens voor levering aan klanten en werven en voor het laden van
bestelwagens van klanten die zelf komen afhalen.
• Aan de hand van een bestelbon breng je de juiste producten samen uit het magazijn, voer je een laatste controle uit en
bedien je de klant of laadt onze vrachtwagens.
• Je lost de vrachtwagens van leveranciers en zorgt voor een vlotte ontvangst van de goederen en plaatsing in ons
magazijn.
• Je bent mee verantwoordelijk voor de orde en netheid in en rond het magazijn.
• Je bent mede verantwoordelijk voor het voorraadbeheer.

Wij zoeken
voor onze wasserij
in Schoten

Een gepensioneerde

CHAUFFEUR
18u/week

Voor meer informatie

Uw kwaliteiten:
• Je bent stipt, georganiseerd en je hebt oog voor orde, netheid en kwaliteit.
• Je draagt zorg voor je heftruck.
• Je bent klantvriendelijk, enthousiast en gemotiveerd.
• Je wenst graag in een team te werken.
• Je bent in het bezit van een geldig heftruckattest en je beschikt over de nodige ervaring om op een vlotte, veilige en
efficiënte manier een heftruck te besturen en om te gaan met dak/bouwmaterialen.
• Ervaring met dak- en/of bouwmaterialen is een plus.

tel. 03 645 99 18
of
gsm 0477 23 76 81

Bijles wiskunde, Fysica alle
wetensch.,
alle
niveaus,
jaren ervaring, aan huis,
tel
0474.97.64.66
Z36
Schilderen binnen en buiten tel
0486.76.68.47 (particulier) Z585

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

Aanbod:
• We voorzien een grondige interne opleiding door ons ervaren team.
• Onze aanpak is no-nonsense.
• Tegenover jouw fantastische inzet staat een mooie verloning en een contract van onbepaalde duur.
Sollicitaties met uw cv graag richten aan : marc.hannes@vdbbouw.be

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

CAFE CENTRAL
zoekt

CHEF KOK (m/v/x)
Ervaring vereist

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

VAN PELT
PELT
VAN
GroepVan
VanPelt-Paesen
Pelt-Paesen
Groep

VAN
VAN PELT
PELT
Groep Van Pelt-Paesen
Groep Van Pelt-Paesen

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

Technisch medewerker betoncentrale Schoten m/v
Magazijnier bouwmaterialen te Schoten en Zoersel
met heftruckattest m/v
Toonzaalverkoper voor onze vloer en tegelafdeling in onze
vernieuwde toonzaal te Zoersel m/v
Preventieadviseur niveau ll

Interesse of graag meer info?Contacteer ons via
personeel@vanpelt.be of via 03 380 10 20
Ook op onze website www.vanpelt.be/jobs vind je extra info terug.
Heel graag tot binnenkort!

Waarom werken bij Stroom Maatwerk? We zijn een
professioneel bedrijf met bijzondere medewerkers.
Wat ons bindt? Iedereen wil groeien en trots zijn.

PASSIE VOOR PURE MENSENPOWER?
Ben jij een doener, denker, dromer?

• Welkom in onze maatwerkafdeling: verpakking,
montage, textiel, groenzorg, digitale archieven, …
• We zoeken werkbegeleiders, techniekers,
jobstudenten, ...
Wat Stroom Maatwerk jou biedt?
Een extra boost!

Interesse?
Je ontdekt onze vacatures:
stroommaatwerk.be/werken-bij-stroom
jobs@stroommaatwerk.be - 03/646 94 64

• Goede work & life balans
(extra vakantie vanaf 35 jaar)
• Fietsleasing
• Groepsverzekering
• Gratis hospitalisatieverzekering voor jou en je gezin
• 13e maand, septemberpremie, jaarbonus
& ... een job met power, passie en trotse collega’s

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

BOEKHOUDER / DOSSIERBEHEERDER (M/V)

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

of

Poolse
mannen
doen
renovatiewerken:
bezetting,
gyproc, betegelen, parket,
schilderen,
afbraakwerk,
Nederlandstalig,
gratis
prijsofferte,
referenties,
tel
0496.08.41.68
of
0496.63.79.78
Z592
Gevraagd: oude bromfiets,
jukebox,
flipperkast,
buitenboordmotor,
boten,
benzinepomp, etc 0031 6
46331823 (particulier) Z590
Alle schilderwerken binnen
en
buiten
door
Poolse
mannen. Tel 0496.08.41.68

0496.63.79.78

VOLTIJDS 38U / DEELTIJDS 32U

Z591

Afbraak, bezetten, gyproc,
betegelen, schilderen, tel
0470.975.891 (particulier) Z594
Gratis opruimen van inboedels,
bel vrijblijvend 0478.53.67.19
(particulier)
Z594
Tuinwerken,
tel
(particulier)

schilderwerken,
0466.46.42.99
Z600

Schilderen,
betegelen,
gyproc
tel
(particulier)

bezetten,
afbraak,
0483.72.05.62
Z602

Rommelmarkt: ik zoek gratis
spullen voor rommelmarkt, ik
kom alles gratis ophalen tel
0485.300.437 (particulier) Z613

De Vogelenzang/Old Birdy
zoekt

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

HULPKOK (m/v)
Solliciteren per mail peter@devogelenzang.be

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

Alle
renovatiewerken,
betegelen,
pleisterwerken,
badkamers,
elektriciteit,
gyproc, schilderen, parket
leggen
tel
0488.202.848
(particulier)
Z603
Renoveren van verlichting:
opnieuw
bekabelen
van
luchters en staande lampen,
vervangen
stekkers
en
schakelaars,
installatie
snoerdimmer
enz…
gsm
0475.79.65.12 (particulier) Z801
Alle
renovatiewerken,
betegelen,
pleisterwerken,
badkamers,
elektriciteit,
gyproc,
schilderen,
parket leggen, referenties
tel
0467.66.50.88
(particulier)
Z610

Gezocht
BETROUWBARE
GEMEENTE BRECH T WE R F T A A N

ELEKTRICIEN D4-5 • contractueel • 38/38

Je functie: • Je staat in voor de installatie, onderhoud, nazicht en herstelling aan elektrische en
technische installaties in de gemeentegebouwen en netwerkbekabeling. Je profiel: • Je bezit een
diploma/getuigschrift van minimum 3 jaar secundair onderwijs of gelijkwaardig in elektriciteit • Je bent
houder van een rijbewijs B (of behaalt deze voor de aanstelling) • Je beschikt over een brede vakkennis,
je hebt verantwoordelijkheidszin, je kan goed zelfstandig werken hebt oog voor veiligheid en hebt
minimaal 2 jaar relevante beroepservaring.

SCHRIJNWERKER D4-5 • contractueel • 38/38

lieve huishoudhulp op
lange termijn voor
gezin te Schilde.
4 halve dagen/week,
met arbeidscontract.

0497 07 57 27
Graag bellen na 16u
of weekend.

Ik zoek werk voor in de
tuin, onderhoud, enz … tel
0465.71.30.86 (particulier) Z611
Schilderwerken,
gyproc,
laminaat,
alle
soorten
bezetting, schilderklaarmaken,
gratis
prijsofferte
tel
0467.327.615 (particulier) Z612
Rommelmarkt: ik zoek gratis
spullen voor rommelmarkt, ik
kom alles gratis ophalen tel
0485.300.437 (particulier) Z613
Tuinman
tel
(particulier)

zoekt
werk:
0489.09.65.46
Z617

Je functie: • Als vakman schrijnwerker sta je mee in voor het onderhoud, herstellingen en verbouwingen
aan de gemeentelijke gebouwen. Je profiel: Je bezit een diploma/getuigschrift van minimum 3 jaar
secundair onderwijs of gelijkwaardig in houtbewerking • Je bent houder van een rijbewijs B (of behaalt
deze voor je aanstelling) • Je beschikt over een brede vakkennis, je hebt verantwoordelijkheidszin, je kan
goed zelfstandig werken hebt oog voor veiligheid en hebt minimaal 2 jaar relevante beroepservaring.
Ons aanbod: • Een voltijdse contractuele functie voor onbepaalde duur in een stabiele omgeving
• Een bruto-aanvangswedde tussen € 2683 en € 2.865 per maand afhankelijk van je relevante ervaring,
een gunstige verlofregeling, maaltijdcheques t.w.v. € 8, gratis hospitalisatieverzekering, volledige
terugbetaling van openbaar vervoer indien gebruikt voor woon/werkverkeer, fietsvergoeding van
€ 0.23 per km.
De infobundel met vermelding van functiebeschrijving, toelatings- en aanwervingsvoorwaarden
kan je bekomen bij het gemeentebestuur (personeelsdienst), Gemeentepark 1, 2960 Brecht (03 317
17 72) - www.brecht.be. De schriftelijke kandidaturen moeten - samen met een CV, een kopie van
het gevraagde diploma en het rijbewijs B - toekomen bij het college van burgemeester en schepenen,
Gemeentepark 1, 2960 Brecht en dit uiterlijk op 24 mei 2022 om 12.00 uur ‘s middags (of via e-mail
naar sollicitaties@brecht.be). Een recent uittreksel strafregister (max. 3 maand oud) dient toe te
komen uiterlijk op 27 mei 2022 om 12.00 uur ’s middags.

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.

WWW.BRECHT.BE/VACATURES

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

OP ZOEK NAAR EEN STABIELE JOB?
KIES VOOR WERKEN IN OF ROND
DE ANTWERPSE HAVEN

JOBDAG 31/05
BEDIENDEN & MANAGEMENT PROFIELEN

Ontdek al onze vacatures
van Expediteur tot Boekhouder
van HR Medewerker tot Safety Coordinator

31 Mei 2022 | 14:00 - 20:00
Handelslei 37 - 2960 Sint-Job-in-'t-Goor
Inschrijven

jobs@one-on-one.be

www.one-on-one.be/jobdag of

www.one-on-one.be

SINT-LUDGARDIS EN CAMPUS KAJEE
WINNEN VERREZEN
SCHOLENTOERNOOI VOETBAL
Sint Ludgardis bij de jongens en Campus Kajee bij de meisjes wonnen
het scholentoernooi op De Zeurt, dat na afwezigheid van twee jaar tot
spelvreugde van velen opnieuw kon doorgaan.
Tom Vinck verdiende eigenlijk de grootste beker. Deze leerkracht van de
Sint-Cordulaschool organiseerde het tornooi al voor de 24ste (!) keer.
Van doorzetten gesproken.
“Ach ik ben gelukkig dat ik de meisjes en jongens van het zesde leerjaar eindelijk
weer tegen elkaar kon laten spelen”, aldus Tom. “Al was deze comeback nooit
mogelijk geweest zonder de hulp van mijn rechterhand en onderwijscollega
Micky Van Laer, de vele sponsors, de gastvrije voorzitter van voetbalclub
Simikos Kris De Clippeleir en zijn tappers en de scheidsrechters van Simikos
en U16 ksk ‘s-Gravenwezel-Schilde.”
Op het kunstgrasveld van Simikos werd onder een stralende lentezon
gestreden voor vier felbegeerde wisselbekers. Zes scholen tekenden
present voor een gezellige sportieve dag en hun teams speelden allen tegen
elkaar in een minicompetitie: Sint-Ludgardis, Sint-Eduardus, Sint-Cordula,
Campus Kajee, Heilige Familie en de Burgemeester Marnixschool. De meisjes
speelden 5 tegen 5 op een kwartveld.
De dames van Campus Kajee kroonden zich voor de elfde keer tot eindwinnaars. Finalist Sint-Eduardus nam naast het zilver ook nog de penaltytrofee mee naar huis. Spannender was de strijd voor ‘beste doelvrouw’
tussen Sint-Cordula en Heilige Familie. Deze laatste mocht uiteindelijk
met het minst aantal tegendoelpunten naar huis en met een toffe beker.
De Burgemeester Marnixschool verlengde zijn titel als meest sportieve
school en mag ook volgend jaar met de fairplay-truitjes spelen.
Ook in de namiddag in de jongenscompetitie gaven dezelfde zes basisscholen het beste van zichzelf op een groter veld. De BMS schoot als een sneltrein uit de startblokken met Sint 12 op 12. Sint-Ludgardis was de enige
school die enigszins in het kielzog van de BMS bleef met een 10 op 12. De
vijfde en laatste wedstrijd voor beide scholen, zou uitsluitsel geven winst
en verlies van het tornooi.
Dat er slechts één doelpunt verschil was, geeft aan dat het heel spannend
was. Uiteindelijk mochten de jongens onder leiding van hun turnjuf Ilse
Rombouts en haar collega’s met de grootste beker naar huis. Ondanks het
verlies, mocht de doelman van BMS met de trofee van beste keeper naar
huis.

AFGEPRINTE FOTO’S ZIJN GRATIS
TE VERKRIJGEN OP A4 FORMAAT
BIJ DE BODE VAN SCHOTEN

Sint-Cordula eindigde dan wel als laatste in de competitie, maar ze ontpopten zich tot dé strafschopspecialisten van het toernooi en wonnen die
nevencompetitie. De jongens van Sint-Eduardus waren helemaal in hun
nopjes dat ze de fairplaybeker mee richting Deuzeld konden nemen, voor
de eerste keer in de geschiedenis van dit scholentornooi.
Schepen van sport Paul De Swaef kwam zelf niet in actie, maar kwam
supporteren voor iedereen en overhandigde graag mee de prijzen aan de
laureaten.

MEISJES ST. EDUARDUS

JONGENS ST. EDUARDUS

MEISJES ST. LUDGARDIS

JONGENS ST. LUDGARDIS

JONGENS ST.CORDULA

MEISJES ST.CORDULA

JONGENS H. FAMILIE

MEISJES H. FAMILIE

JONGENS BMS

MEISJES BMS

SCHOLENTOERNOOI VOETBAL

JONGENS CAMPUS KAJEE

MEISJES CAMPUS KAJEE

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

MOOIE
KLASSEDAME

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

0474 565 237

www.candlelightbar.be
Meisjes gevraagd

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

Wezelsebaan 256 - 2900 Schoten
0484 02 64 31

PRIVATE-GIRLS

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

03 293 08 68 - 0479 38 87 82

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

ONDERHOUD, SNOEIEN,
ook kleine tuinen
Tel. 03 321 86 38
0479 282 605
DENYS & CO
INKOOP OUD GOUD,
JUWELEN EN MUNTEN.

HERSTELLINGEN
EN EIGEN ONTWERPEN.

UNIEKE GOUDEN
EN VINTAGE JUWELEN

BREDABAAN 246, BRASSCHAAT

03 430 20 83

Jan Huetpad in Wortel
Op 19 mei van 13:45 tot 17:00u. De wandeling begint bij taverne De Guld in
de schaduw van de Sint-Jan de Doperkerk. Het pad loopt door een heerlijk
stukje natuur en gedeeltelijk op Nederlands grondgebied. De beemden, de
bossen, de lapjes heide en de vennen zijn een paradijs voor klein wild, zang
en watervogels. Onderweg passeren we het landloperskerkhof dat dateert
van 1870 en komen zo terug aan het beginpunt. Meer info: secretariaat@
dedrierozen.be of 03/658.87.50.
‘Het Hart van Napoleon’ door Johan Op De Beeck
Joséphine de Beauharnais? Check. Marie-Louise van Oostenrijk? Check. Maria
Walewska? Ook kwissers in hart en klieren komen niet veel verder dan twee/
drie namen als het gaat om wie in het vrij korte leven van Napoleon zijn bed
deelde en daar behalve enige renommée eventueel een keizerlijke nakomeling
aan over hield. Trouwens is dat aspect van Napoleons leven wel die aandacht
waard? Johan Op De Beeck heeft er zich in verdiept. Afspraak op 23 mei om
13.30 uur in Gemeenschapscentrum Werf 44, Grote zaal, Schoolstraat 44,
Schilde. Meer info: www.neosvzw.be/schilde, neosschildesgravenwezel@
gmail.com of 03/658 24 38.
Meikapelletje
In de meimaand blijft de Mariadevotie onverminderd voortleven bij het Vlaams
volk. Het Davidsfonds nodigt iedereen uit bij het Mariabeeld aan de grot van
de Paters van Scheut. De intenties en de tientjes van het rozenhoedje worden
afgewisseld met stemmige Marialiederen. Iedereen is van harte welkom aan
de Mariagrot aan de oprit van het Missiehuis van Scheut, Brasschaatsebaan
126 in Schilde en dit op 24 mei om 19.30 u. Meer info via renee.chris@belgacom.
net, 03/383 40 65 of www.davidsfondsschilde.be/activiteiten/24-05-22meikapelletje/
Atelier Schilde[RS]hof - Info/Inschrijvingsavond
Atelier Schilde[RS]hof organiseert al meer dan dertig jaar avondcursussen in
een ontspannen sfeer en in het mooie decor van de Oranjerie van het park van
Schilde. U kan op dinsdagavonden beeldhouwen, tekenen en schilderen en/of op
donderdagavonden beeldhouwen, aquarelleren of schilderen. Cursusperiode
van 28 september 2022 tot 19 mei 2023. Een overzichtstentoonstelling tijdens
het weekend van Hemelvaart sluit het cursusjaar af. Nieuwe inschrijvingen
uitsluitend op de inschrijvingsavond. Inschrijven is niet mogelijk via e-mail.
Herinschrijvingen van leden van het voorbije cursusjaar genieten voorrang.
Op 25 mei om 20u in de Oranjerie van het Park van Schilde, De Pont 45 in
Schilde. Meer info op ateliers.schildershof@gmail.com.
Lentetocht
Lentetocht door de prachtige natuur van ‘s-Gravenwezel, met zijn kastelen
Catershof, kasteel van ‘s-Gravenwezel enz... Ook de anti-tankgracht en het
domein van La Garenne liggen in de onmiddellijke omgeving. Een natuurgids
stippelt een tochtje uit en kan u heel wat vertellen over de natuur. Vertrek:
Op 29 mei om 14.30u aan de Moersstraat, parking kerkhof, in ’s-Gravenwezel.
Meer info: 0497/94.05.18. Organisatie: vmpa natuurgidsen Schilde.
Cinema Sonja: ‘Le jeune Ahmed’
De dertienjarige Ahmed zit gevangen tussen de absolute idealen van zijn
imam en de verlokkingen van het leven. Wanneer Ahmed zich volledig op zijn
geloof stort, herkent zijn omgeving de tiener niet meer terug. Zijn leraren
maken zich zorgen om zijn extremistische interpretaties van de Koran en thuis
zoekt hij ruzie met zijn moeder en zussen. Terwijl Ahmed steeds meer in zijn
religie opgaat, ziet zijn omgeving met lede ogen aan hoe hij steeds verder van
hen verwijderd raakt. Regisseurs: Jean-Pierre & Luc Dardenne. Op 6 juni om
20u in Werf 44, Schoolstraat in Schilde. Meer info: sona.corrynen@schilde.be
of 03/380 07 47.

Johan Sanctorum roeit tegen de
woke-stroom in bij Davidsfonds Wijnegem

TE KOOP

Provoceren is noodzakelijk om beweging te krijgen in de politiek correcte permafrost.
Dat is het leidmotief van opiniemaker en publicist Johan Sanctorum die het
Davidsfonds Wijnegem onlangs te gast had.
Je mag steeds met minder lachen. De fabuleuze iconische tv-serie Fawlty Towers
wordt tegenwoordig van waarschuwende onderschriften voorzien, cartoonisten
worden aangemaand zich in te houden, een politieke hekelkrant krijgt politie over
de vloer en dan hebben we het nog niet over carnaval… De woke-ideologie en de
fanatieke cancel-cultuur slaan om zich heen. De nieuwe censuurmaatschappij wordt
een feit.
De Vlaamsgezinde cultuurfilosoof Johan
Sanctorum stelt één en ander aan
de kaak in zijn vorig jaar verschenen
boek ‘Terug naar Malpertus’, de
thuishaven van de vos Reynaert. Dat
is een radicaal verzet tegen de nieuwe
censuurmaatschappij. Met zin voor
diepgang en achtergronden, maar met
de vinger op de pols van de actualiteit. En
daarbij durft Sanctorum, wiens moeder
in Wommelgem woont, tegen de stroom
invaren. Zo was hij zowat de enige die bij
het recente overlijden van Arno Hintjens
enige kritische kanttekeningen maakte
bij de heldenverering van de zanger door
links en Belgicisten.

LEXUS Hybride 2017/nov
19.000 km
33.000 euro
0497 37 22 38
fonne.wouters@telenet.be

Ik Koop alles van Nintendo,
Sega, Playstation. Ook oud
speelgoed, (oude) strips, verzamelobjecten allerhande, curiosa, oude munten, enz...
Kortom, hebt u iets leuk in de
aanbieding, geef me een seintje:
0487.365.100 (particulier) Z606
Lijfrente: te koop gevraagd: ik
zoek uw woning te koop via lijfrente. U mag gratis en levenslang
blijven wonen en u ontvangt een
belastingvrije maandrente. U
mag zelf uw eigen notaris kiezen. Bel me snel op voor vrijblijvend meer info.0475.60.53.34
(particulier)
Z607
Te huur Nieuwpoort Zeedijk:
modern appartement, prachtig zeezicht, 4de verd (met lift),
1 slpk, tot 5 pers, 2 terrassen,
garage, centraal gelegen, zomer €650/week,
leysen@live.
be of 03 449 94 66
Z610
Deftige dame wed., goed voorkomen, wil kennis maken met
dito heer tot 82 jaar, voor vriendsch., niet ernstige zich onthouden, 0493 94 09 07 Z608

Eddy Smets verloor in augustus 2020 zijn dierbare echtgenote. “Corona had niks met
haar dood te maken, maar het betekende voor mij wel een zware klap”, vertelt de
vader van oud-schepen Vera Smets.
“Om het verdriet te verwerken en de rouwperiode door te komen, wilde ik mij na
mijn eerste boek over het onverwerkt jeugdtrauma als kind van een collaborateur,
opnieuw op het schrijven storten. Omdat Betty Rossano, een Schotense
kloosterzuster die 34 jaar in Congo heeft gewerkt en waarvoor ik vele respect heb,
niet wilde meewerken aan het neerschrijven van haar verhaal, is corona eerder
toevallig het thema geworden.”

Eddy verzamelde een sterk team rond zich. Met fotograaf Marc Van Thielen en
dichter Henri Toté, die elk vanuit hun domein bijdragen leverden, werd afgesproken
dat er niet één cijfer mocht voorkomen in het boek. “We wilden de mensen aan het
woord laten. Om onze actieradius enigszins te beperken, zijn we op zoek gegaan
naar twintig sleutelfiguren in de Schotense samenleving. Met elk van hen zijn we
apart in dialoog gegaan: de burgemeester, de ambulancier, de politiecommissaris,
de vrijwilliger, de cafébaas, de ondernemer, de student...”, toont Eddy Smets zijn pas
gepubliceerd boek ‘Coronaklanken’.
Annelies Verlinden
Die titel is niet toevallig gekozen. Want voor de woorden, die Eddy zorgvuldig
optekende, waren er al de opnames en de beelden van de intense gesprekken, die
over een heel jaar gespreid werden. Kort na registratie werd alles met de hulp van
medewerkers Marc en Henri online gezet in een blog onder dezelfde naam. Eddy
Smets is van alle media thuis en kon ook opvallend bijna iedereen die hij voor z’n
microfoon wilde krijgen, ook strikken.
“Alleen gouverneur Cathy Berx, die wel had toegezegd, heeft kort voor ons gepland
gesprek moeten afhaken. Die andere crisis – rond de vluchtelingen vanuit Oekraïne –
kreeg begrijpelijk voorrang”, vertelt de auteur. “Maar bijvoorbeeld minister Annelies
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Scholieren die binnen enkele jaren willen weten hoe Schoten de pandemie heeft
doorstaan, kunnen ‘Coronaklanken’ ter hand nemen, een boek vol oprechte
getuigenissen van dorpsgenoten. “Vergeet de statistieken. Dit is hét document om
te weten hoe het hier in 2020 en 2021 écht aan toe is gegaan”, zwaait Bekende
Schotenaar Elma Nuis ‘Tante Kaat’ met lof naar initiatiefnemer en interviewer Eddy
Smets, een auteur van 88 jaar.
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Eddy Smets noteert twintig Schotense
getuigenissen: coronaklanken in
woord, beeld en poëzie
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AA groep “Carpe Diem”

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

Drankprobleem?
Discrete hulp nodig?
AA-Bevrijding
Al-Anon (24 op 24 uur)

Tel. 03/321 24 24

Schilde - Hulp aan mensen met een
drankprobleem

INFO: PETER
TEL: 0478 277 541

Zelfstandige
Verpleegkundigen
www.vbzv.be

of 070/222 678

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

014/24 24 14

vroedvrouwenteam@wgkantwerpen.be
www.witgelekruis.be

Verlinden (CD&V), die zoals bekend in Schoten woont, heeft wel tijd gemaakt om ons
te ontvangen. We zijn voor haar bijdrage aan ‘Coronaklanken’ naar haar kabinet in
Brussel getrokken. Een hele ervaring. De minister was overigens ook aanwezig op de
boekpresentatie.”
Wat is voor Eddy Smets nu de rode draad doorheen deze ‘Coronaklanken’? “Het is
best een optimistisch boek geworden. Uit de getuigenissen spreekt veel solidariteit,
flexibiliteit en creativiteit die deze en andere Schotenaren aan de dag hebben
gelegd om zich uit de slag te trekken in die nooit geziene gezondheidscrisis. Ik denk
spontaan aan Lisbeth Wolfs, directeur van onze academie. En hoe die er ondanks
alle maatregelen toch in geslaagd is om haar instituut draaiende te houden. De
koren hebben er zelfs met mondmasker gezongen! Maar we gaan de miserie niet
uit de weg. Pakkend was hoe Annie Aertssen, die professioneel mensen helpt bij
afscheid nemen van dierbaren, haar eigen schoonmoeder heeft horen sterven via
de telefoon.”
Appel & Ei
Eddy Smets is blij met de vele positieve reacties op zijn titanenwerk. “Corona was
voor entertainers als ik een ramp. Dankzij Eddy heb ik mijn verhaal en dat van mijn
collega’s kunnen vertellen. De mooie foto’s en fijne gedichten maken het tot een
echt waardevol en relevant geheel. Als geboren en getogen Schotenaar ben ik blij
dat deze verhalen over een moeilijke episode op papier staan”, reageert komiek Luc
Caals.
En alsof het allemaal nog niet mooi genoeg is, schenkt Eddy de opbrengst van zijn
‘Coronaklanken’ weg aan Appel & Ei, de sociale kruidenier die het aantal klanten als
gevolg van corona zag toenemen, maar zelf financieel beroerde tijden doormaakt.
“We hebben vastgesteld dat corona toch vooral de zwaksten in onze samenleving
getroffen heeft” motiveert Eddy zijn steun.
Coronaklanken’ door Eddy Smets, telt 92 bladzijden, werd uitgegeven door
Universitas en is voor de prijs van 30 euro te koop via https://coronaklanken.
wordpress.com/ en op de Schotense Boekenbeurs op vrijdag 20 mei (19-22u) in
de Braembibliotheek.

GEBIT GEBROKEN?

DOKTERS

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

MEDISCHE HULP

TIJDENS WEEKENDS EN FEESTDAGEN

Tel: 03 653 37 51
BRECHTSEBAAN 274 - 2900 SCHOTEN

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

Tel. 03 680 17 70

0900 10 512*

www.dellafaille.be

Uw lokale AXA-bank
Onafhankelijk financieel
advies & beleggingen

ELK WEEKEND

van vrijdagavond 19.00u tot maandagochtend
08.00u

OP OFFICIËLE FEESTDAGEN

Onafhankelijke
verzekeringsmakelaar

Aangepaste behandeling voor
diabetes- en reumapatiënten

Creëer uw
eigen geluk,
maar laat
ons helpen!

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

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

TIJDENS DE WEEK
contacteer uw huisarts

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

* gesprekskost 0,45 e

APOTHEKERS

thuisve
rple
gi n

017
ds 2
sin

g

De Lelie

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

AN VERBEECK

Gespecialiseerde voetverzorging

tel. ���� / ��.��.��
Een vast team staat �/� klaar voor
uw zorgen zoals dagelijks toilet, steunkousen, wondzorg, opvolging medicatie,
inspuitingen en palliatieve zorg.
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6 maanden missen
we jou al, maar
vergeten doen we
nooit!
Jean Storms die
geboren werd in
Mortsel en de laatste
25 jaar van zijn
leven in Schoten
woonde was door
veel mensen graag
gezien omwille van zijn optimisme en zijn humor. Hij
was lid van Okra St Filippus, Pasar en Vebes (Vereniging
voor Blinden en Slechtzienden) en was graag onder de
mensen. Op reis gaan en uitstappen maken deed hij het
liefst.

Lieve Jean, papa, paps, je bent in ons hart.
Monique, Guy, Ben, Bieke
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thuisverplegingdelelie
Thuisverpleging De Lelie

+32 488 479 095
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Wachtdienst
dierenartsen
voor Antwerpen en omgeving
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Tel.: 03 233 56 51
Vrijdagavond tot maandagmorgen
www.wachtdienst-dierenarts.be

TANDARTS
Wachtdienst
Antwerpen Centraal
oproepnummer

Tel.: 0903/399 69
weekend feestdagen

Tele-onthaal
Antwerpen Tel. 106

Netwerk Palliatieve Zorg
Noorderkempen v.z.w.:

advies en hulp rond palliatieve zorg
coördinatie thuiszorg
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