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IN DIT NUMMER

Paasmarkt Brecht

Paasmarkt Wijnegem

Bye Bye Gazon in de regio

Handbal Schoten trekt er terug op uit

Eerste jobbeurs technisch 
Sint-Jozefinstituut: 

bedrijven hengelen al even hard naar 
leerlingen als omgekeerd

75 leerlingen van STEM-pionier Sint-Jozefinstituut grepen de kans 
om de door de school voor het eerst georganiseerde jobbeurs 
te bezoeken. Opvallend: een tiental bedrijven maakte van de 
gelegenheid gebruik om meteen zelf te hengelen naar de veel 
gevraagde technische profielen die de school in Schoten al decennia 
aflevert voor de arbeidsmarkt.

Het Sint-Jozefinstituut blijft dus vernieuwen. Dit keer kregen de 
zesdejaars voor het eerst de gelegenheid om zich te oriënteren met 
het oog op hun bijna beëindigde schoolcarrière. Sint-Jozef, bekend 
voor zijn hoogstaand technisch onderwijs, had één van haar grote 
zalen ingericht tot exporuimte. 

Voor de praktische organisatie kon leerkracht Greet Van Hoof 
rekenen op studenten eventmanagement in afstandsonderwijs van 
VIVES, de hogeschool met campussen in Brugge, Kortrijk, Oostende, 
Roeselare en Torhout, en de vzw Soda +.

De leerlingen grepen de kans om te ‘solliciteren’ bij de aanwezige 
bedrijven. “Een kennismakingsmoment in de vorm van jobpopping en 
speeddating. Echte contracten zijn hier natuurlijk nog niet uit voort 
gevloeid”, zegt Inge Duchesne, directeur van Sint-Jozef. 

“Maar minstens even belangrijk op de verhitte arbeidsmarkt van 
vandaag zeker voor technische profielen: bedrijven probeerden 
onze leerlingen te overhalen om straks bij hen te komen werken, al 
was het maar vakantiewerk om mee te beginnen. Zeker de leerlingen 
die niet alleen blijk geven van technische vaardigheden, maar ook 
uitblinken in stiptheid, orde, discipline en de juiste attitude, dat 
wij vertalen in het afleveren van een zogenaamd SODA-attest, zijn 
gegeerd.”

Heel wat bekende bedrijven uit de regio maakte dankbaar gebruik 
van dit nieuwe platform om al in een vroeg stadium in contact te 
komen met technisch geschoolde jongeren van Sint-Jozef:  
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Kerkstraat 7
2970 ’s-Gravenwezel
03 / 658 03 30
www.immogy.be

  
 WIJNEGEM                                          € 485.000
Perceel van 3.000m² voor open bebouwing. De grond 
is gelegen op de grens ‘s-Gravenwezel / Schoten / 
Wijnegem bestaande uit een open terrein met een oude 
bomenrij en uitzichtgevend op weilanden
.  
   

WgLk, Gv, Vv, Gmo, Gvrk

 ZOERSEL                       € 250.000
Verhuurd handelspand met parkeerruimte. Indeling: 
open ruimte, apart bureel, keuken, apart toilet. Vitrine 
ca. 8m, elektrische vloerverwarming, parkeerplaatsen 
voor het eigendom inclusief, kelderruimte, garagebox. 
Bruto rendement van 5,5%. 
    

Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv 
UC: 2236965 - EPC label: E

  SCHILDE                         € 275.000

Ruim appartement, centraal gelegen. Indeling op 1e 
Vd: Inkomhal met vestiairekasten, keuken, bijkeuken, 
leefruimte, 3 ruime slpks (ca. 14m², 12m² en 10m² ), 
badkamer en terras. Mogelijkheid tot aankopen van 
garagebox € 25.000. 

  SCHOTEN                                  € 415.000

Smaakvol gerenoveerde woning. Glv: inkomhal, ruime 
living, prachtige open keuken en gastentoilet. 1e Vd: 2 
ruime slpks, ruime badk en toilet. 2e Vd: 2 ruime slpks met 
douchek. Diverse: droge kelder, groot terras met mooie 
tuin.

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

 BRASSCHAAT                         € 315.000
Luxe assistentiewoning in domein “Prins Kavelhof” op 1e 
verd (investering, verhuurd). Indeling: ruime inkomhal, 
woonruimte met open keuken, berging - voorraadk, 
schuifdeur naar terras, hoofdslpk, 2e slpk en badk. Slpks 
uitgerust met autom. zonwering en elektrische verduistering. 

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

Vg, Wp, Gmo, Gvkr, Gvv
UC1370878 - EPC 208 kWh/m². 

 ‘S-GRAVENWEZEL                                 € 2.450

Penthouse met 3 terrassen. Indeling: inkomhal met lift, 
gastentoilet, leefruimte, hyper geïnst. leefkkn, berging, 
bureelhoek, nachthal, hoofdslk met dressing en aanp. 
badk. 2de slpk met douchek. Autobox, autostaanplts en 
kldr. Onmiddellijk beschikbaar. EPB In aanvraag.                                      

Wg, Gmo, Gvv, Gvkr, Vg

TE HUUR

 ‘S-GRAVENWEZEL                       € 275.000

Duplex-appartement in hartje ‘s Gravenwezel. 1e Vd : 
leefruimte, keuken, eethoek, berging. 2e Vd : apart toilet, 
badkamer met douche / wastafel, 2 slaapkamers op 
parket. Diverse : autostaanplaats inbegrepen vooraan 
het gebouw. 

 
Vg, Wg, Gmo, Gvv, Gvkr  

UC2520468 - EPC 155 kWh/m².

Nog tot zomervakantie filerijden 
op Houtlaan

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is gestart met grondige vernieuwingswerken 
op de Houtlaan in Wijnegem, tussen de kruispunten van Merksemsebaan en 
Turnhoutsebaan. Er werd weken vooraf aangekondigd dat dit met lange files gepaard 
zou gaan omdat het verkeer er over één rijstrook moet en dat tot eind juni. Die 
waarschuwing blijkt zeer terecht.

De eerste fase van de werken omvat de rijweg richting Schilde. Deze zijde van de 
Houtlaan is nu volledig afgesloten voor alle verkeer. Het gemotoriseerd verkeer rijdt 
over één rijstrook in elke richting op de zijde richting Wommelgem.

Fietsers fietsen tijdelijk in dubbelrichting over het fietspad langs de westkant. 
Binnen enkele weken start de tweede fase en wordt gewerkt op de rijweg richting 
Wommelgem. Het verkeer rijdt dan in beide richtingen over telkens één rijstrook op 
de reeds vernieuwde zijde. Fietsers kunnen in beide richtingen nog gebruik maken van 
het fietspad richting Schilde. 

De derde en laatste fase bestaat uit één weekend rond eind juni waarbij de rijweg 
ter hoogte van de kruispunten met de Merksemsebaan en de Turnhoutsebaan 
wordt geasfalteerd. Tijdens dit weekend is de Houtlaan volledig afgesloten in beide 
richtingen en zal het verkeer moeten omrijden. De afsluiting van de Houtlaan zal 
plaatsvinden tijdens het weekend van 24 tot 26 juni. 

Hoewel op de Houtlaan dus vrijwel steeds verkeer in beide richtingen mogelijk blijft, 
zal het verkeer over een afstand van een kilometer over één rijstrook in elke richting 
moeten rijden. Het Agentschap Wegen en Verkeer raadt aan om de omgeving zoveel 
mogelijk te vermijden tijdens de periode van de werken.
 
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters voorziet 860.000 
euro voor de vernieuwing van het wegdek, dat vol putten zit.  “Ook het comfort 
en de veiligheid van het fietsverkeer zal er flink op vooruitgaan”, aldus minister 
Lydia Peeters. “Langs de westkant van de Houtlaan (richting Wommelgem) wordt 
een afgescheiden dubbelrichtingsfietspad in asfalt aangelegd, zoals in het vak 
’s-Gravenwezelsesteenweg – Merksemsebaan. Het huidige fietspad langs de kant 
richting Schilde wordt gedeeltelijk opgebroken en buiten dienst gesteld.”

Tot slot wordt ook het kruispunt van de Houtlaan met de Ertbruggestraat veiliger 
ingericht. Zo komt er een fietsoversteek die in het najaar nog beveiligd zal worden 
met verkeerslichten zodat fietsers in alle veiligheid de Houtlaan kunnen oversteken. 
Op de rijweg worden in beide richtingen ook afslagstroken naar de Ertbruggestraat 
aangelegd. Een en ander gebeurt onder meer met het oog op de inrichting van een 
grote nieuwe woonwijk met 290 woningen tussen Houtlaan, Merksemsebaan en 
Ertbruggestraat.

 Na afloop van de werken wordt op het deel van de Houtlaan tussen Turnhoutsebaan 
en Merksemsebaan de maximaal toegelaten snelheid verlaagd naar 70 km/u.

 





Brecht – Zonovergoten paasmarkt lokt 
Brechtenaren massaal naar buiten  

De Brechtenaren hebben er twee jaar op moeten wachten en dat was op 
Paasmaandag heel duidelijk te merken: het was over de koppen lopen in de 
dorpskern. Het mooie, zonnige weer speelde ook in het voordeel.  “Je merkt 
dat iedereen er nood aan heeft om buiten te komen en elkaar te ontmoeten”, 
merkt burgemeester Sven Deckers tevreden op.  “Twee jaar lang kon het niet 
en met het mooie weer is het een ideaal moment om samen te komen.”
Ook voorzitter Patrick Anthonissen van Unizo Brecht is gelukkig: “het hoeft 
weinig woorden als je hier om je heen kijkt. Het is geweldig om te zien hoeveel 
volk er op de been is. Dat maakt de organisatie allemaal de moeite waard. Een 
opsteker voor het team en heel gezellig om iedereen terug te zien.” 

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

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

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

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

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

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

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

Projectgronden, afbraakpanden, 
opbrengsteigendommen, etc. 

Contacteer ons op 
0472/98.33.10 

of info@8c8vastgoed.be,
Carolien Snoeys, 

8C8 VASTGOED BVBA





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

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

Perfavore kan het nog

De seniorenshow van de gemeente Schoten werd nog eens opgevrolijkt door 
Perfavore en 4TACT met liedjes in het Antwaarps. Publiek én artiesten genoten 
met volle teugen pretentieloos amusement.
De Schotense boysband Perfavore, rond de broers Sysmans, bracht haar kleine 
liedjes met groot sentiment maar altijd vanuit het hart en met volle borst. De 
band 4TACT zorgde voor een echte Strangers Tribjoet Show. Met vier stemmen, 
een gezonde dosis humor en de authentieke nummers van De Strangers in een fris 
jasje gestoken werd er vaak en luid meegezonden.
“Onze burgemeester kwam na zijn werk op het gemeentehuis ook even stiekem 
kijken en luisteren, maar wij zagen hem in de goed verlichte toogruimte heel goed 
staan. En die mens stond daar letterlijk (geluidloos) te proesten van ‘t lachen bij 
ons lieke over da lelijk kindje. Als je dat ziet .... dan weet je dat je goed bezig bent”, 

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: scootmobiels tel 
0495.53.26.89 (particulier)   Z578

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

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

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

 0479 282 605

aldus de vier Perfavores in koor. “Het heeft ons weer deugd gedaan, het voelde 
goed aan ons niet meer zo-jeugdig hartje. Iedereen content, denken we toch.”

 

Caravan te koop gevraagd.
Liefst in goede staat, 

mag oud zijn.
Tel. 0495 52 95 27

IK KOOP UW
RENOVATIEPROJECT-

OPBRENGSTEIGENDOM.
Zelfs in slechte staat!

Danny tel. 0472 87 82 24



Dansgroep Chara OPENDEURDAG ZATERDAG 14 MEI



NEOS SCHOTEN
nodigt uit

Haalt België 2030?
Lezing door Rik Van Cauwelaert

Rik Van Cauwelaert is 

journalist en columnist.

Voor de krant DE TIJD fileert hij 

elke week de politieke actualiteit 

in de rubriek „Paleis der Natie”.

Ook is hij vaste studiogast in „De Afspraak 

op Vrijdag” met Ivan De Vadder.

In 2030 viert ons land zijn 200ste 

verjaardag, maar de politiek analist 

stelt zich de vraag of we 

dat feest wel halen.

Waar?  

Kasteel van Schoten

Wanneer?  

dinsdag 24 Mei 2022 

om 19.30 u

Deuren: 19.00u

Toegang:

Neos leden: € 14 - Niet-leden: € 18

                                       Na de lezing kunnen wij nog 

gezellig napraten met een glaasje.

Inschrijving door storting op rekeningnr BE20 7360 2348 2956  
van Neos Schoten, ten laatste op 20 mei.

www.neosvzw.be/page?page=schoten

ADv_Neos_BvS_141x260mm.indd   1ADv_Neos_BvS_141x260mm.indd   1 29/04/2022   11:0329/04/2022   11:03

Computerhulp nodig? 
Gebruik ervan, hardware 
problemen, software, 
updates, windows , Apple. 
Gepensioneerde ingenieur helpt 
u 0487.611.755 (particulier)  V11

Gezocht: hulpjongen voor 
distributie +/- 15 jaar, regio 
Deurne Schoten en Merksem, tel 
0475.47.63.50 (particulier)   V12

Alle renovatiewerken, betegelen, 
pleisterwerken, badkamers, 
elektriciteit, gyproc, schilderen, 
parket leggen, referenties tel 
0467.66.50.88 (particulier)  Z610

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

Ik zoek werk : bouw- en 
renovatiewerken, bel 
voor info 0466.227.732, 
dank u (particulier)  V10

WOUTERS KATHARINA

Advocaat
Erkend bemiddelaar in 

familiezaken

Kasteeldreef 36
2900 Schoten

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

kathy.wouters@advocaatwouters.be

Tuinaanleg 
Ronny Kanora

Aanleg - onderhoud - renovatie 
van tuinen - ontmossen gazon

Vrijblijvende prijsofferte

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



P E R K P L A N T E N

Actie:
 plant v/d week

9 STUKS KOPEN 
+ 3 GRATIS

12 PLANTEN VOOR €990 ipv €1320

Westmallebaan 91 - 2980 Zoersel 
03/312.45.46 

11.000 M2 GERANIUMS,
TERRAS- EN PERKPLANTEN
Alles uit eigen kweek

Meer info op www.perkplanten.com

MAANDAG TOT VRIJDAG VAN 9.00U TOT 18.00U
ZATERDAG VAN 9 00U TOT 17 00U

TIJDENS DE MAAND MEI TEVENS GEOPEND: 
ZONDAGEN VAN 9UOO TOT I3UOO

   FEESTDAGEN VAN 9U00 TOT I7U00

25 APRIL-01 MEI   BACOPA
2 – 8 MEI    DIASCIA
9 – 15 MEI   SURFINIA
16 – 22 MEI  MILLION BELL
23 – 29 MEI  VERBENA

van €1 PER 12 van dezelfde soort
* uitgezonderd geraniums

Even terug op de schoolbanken in 
Sint-Wijbrecht  

Zes burgemeesters uit de Voorkempen hebben op vrijdag 22 april in het 
administratief centrum van Zoersel het Bye Bye Gazon-charter ondertekend. 
Daarmee engageren ze zich om in hun gemeente, zijnde Brecht, Schilde, Zoersel, 
Malle, Ranst of Zandhoven, initiatieven te nemen die biodiversiteit bevorderen 
en het gras en andere planten weelderig laten groeien. Ook de inwoners kunnen 
meedoen. 

Sinds 2018 weerklinkt er geen schoolbel meer en binnenkort komen er 
assistentiewoningen, maar voor Erfgoeddag werden de poorten van de 
leegstaande school Sint-Wijbrecht in Schilde één dag lang opnieuw opengezwierd. 
Thema van de Erfgoeddag, op 24 april, was dit jaar immers het schoolverleden. 
De lokale heemkundige kringen Scilla en De Drie Rozen vertelde het verhaal 
van onderwijs in Schilde en 
’s-Gravenwezel aan de hand van 
oude (klas)foto’s en voorwerpen in 
enkele lokalen in het gekende witte 
gebouw aan de Schoolstraat. Eén 
lokaal werd omgevormd tot een klas 
van vroeger. Enkele acteurs in oude 
tenue, inclusief klompen, voerden 
op gezette tijden een toneelstukje op 
om de klas tot leven te brengen. Op 
de speelplaats konden kinderen en 
volwassenen oude spelletjes spelen, 
van bikkelen tot hinkelen. 

De dagen nadien bezochten heel wat 

lagere schoolkinderen het terrein 
om ondergedompeld te worden in de 
oude schoolcultuur. Ook zij mochten 
de speelplaatsspelen uittesten en hun 
schoonschrift oefenen met inkt en 
griffel en lei.

Het schoolterrein is in handen 
van bouwbedrijf DCA. Dat zou er 
assistentiewoningen willen optrekken. 
Of en hoe het oude witte schoolgebouw 
in de nieuwe plannen (deels) bewaard 
kan blijven, is nog niet bekend. 

EN ANDERE PLAATSEN

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







Herentalsebaan 451 
2160 Wommelgem 

03 320 80 80   
www.adrconstruct.be

Giorgios breken harten maar ook 
records: 15000 euro voor Olivia Fund  

De tweede Giorgios-kalender deed het zowaar nog straffer dan de vorige. De foto’s, 
waarop zes kameraden 
uit de Antwerpse rand 
de hoofdrol vertolken 
in twaalf pittige scènes 
geïnspireerd op de 
cultgroep The Village 
People hangen aan de 
muur bij Jani Kazaltzis, 
pastoor Rudi Mannaerts en 
duizend andere fans.

Twintigers Louis Dellafaille, 
Jérôme Saeys, Maxim 
Peeters, Yolan Omblets, 
Jelle Fourneau en Jeremy 
D’Hondt zijn een tikje ijdel. 
Ze blijken alle zes niet 
alleen over een kathedraal 
van een lichaam te 
beschikken, maar ook 
over een peperkoeken 

hart. Bovendien hebben ze zin voor humor. Het maakt de bestudeerde foto’s van hun 
tweede Giorgios-kalender - naar hun nooit geopende mannelijke stripbar - niet alleen 
mooi maar ook amusant om naar te kijken.

Heel ernstig is ook de reden waarvoor deze stoere ‘boys’ uit de Voorkempen  deels uit 

de kleren gingen en een vervolg breiden aan hun sexy jaarkalender. “Het Oliva Fund 
hé”, zegt Louis. “Dat is het levenswerk van Ilse De Reze. De advocate uit Herentals 
verloor twintig jaar geleden haar eigen dochtertje aan een hersenstamtumor. 
Sindsdien zet ze zich in om andere ouders dat leed te besparen door geld te pompen 
in wetenschappelijk onderzoek. Zij en haar echtgenoot Eddy Hendrickx waren erg 
dankbaar met de cheque van 15.000 euro, die we hen zopas persoonlijk gingen 
overhandigen.”

Dat de opbrengst van de Giorgios-kalender 2022 ruim het dubbele bedraagt van 
die van 2021 is dankzij de naamsbekendheid, een hogere oplage (duizend stuks) en 
een efficiënter productieproces. “Of er nog een derde komt? We voeren momenteel 
overleg”, zegt Louis. “We hebben allemaal drukke jobs en een intens sociaal leven. Bij 
het maken van zo’n kalender komt heel wat kijken, zo weten we intussen. Als we het 
enigszins ingepast krijgen, sluiten we het zeker niet uit.”

GROTE GROTE 
GARAGEVERKOOP !GARAGEVERKOOP !

op 15/5 vanaf 8.00uop 15/5 vanaf 8.00u

Antiek, Curiosa, Brocant, Retro,
Schilderijen, . . .

De Wijngaardstraat 12 - Wijnegem



Uw specialist in 

ZOMERBLOEIERS & VASTE PLANTEN
12.000m2 - MEEST COMPLETE AANBOD

ALLE DAGEN DAGTOPPERS
AAN STUNTPRIJZEN!

Zomerbloeiers 
Kuip & mediterrane planten

Hangmanden • Groente- & kruidenplanten • Vaste planten 
Bodembedekkers • Siergrassen • Fruit • Kamerplanten • Potgronden

MEI & JUNI ALLE DAGEN OPEN VAN 9U00-18U00  
za,-zon- en feestdagen van 10u00 - 16u00

Carwash brengt geld op voor 
vzw rond sterrenkindjes     

Vier leerlingen uit het Heilig Hart van Maria-instituut in ’s-Gravenwezel hebben 
met een carwash 419 euro verzameld voor Elisio Vlinderpost. Elisio Vlinderpost 
is een vzw door en voor sterrenouders die mama’s en papa’s van sterrenkindjes 
een wenskaart sturen op Moederdag, Vaderdag en/of de geboortedag van 
hun kindje. Op elke wenskaart staat een gedicht om de ouders die een kindje 
hebben verloren een hart onder de riem te steken. 

De leerlingen, Zomer Kinoo, Amber Van de Vijver, Elise Verbiest en Louis Huygen, 
hebben de carwash georganiseerd op 16 april aan de Carrefour van Schilde, in 
het kader van hun eindwerk. Zij wasten in de auto’s terwijl de klanten aan het 
winkelen waren, in ruil voor een vrije bijdrage.  

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

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

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

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

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 

Uurwerken, batterijen 
en bandjes: Denys & Ca

Bredabaan 246
Brasschaat 03 430 20 83

www.denys-co.be

TE HUUR
VAKANTIEWONING

PENTHOUSE - KROATIE
0496 506 055



Basisschool Heilige Familie: Laaglandlei 20, Schoten

FEESFEESTPROGRAMMATPROGRAMMA
ZATERDAG 14 MEI 2022ZATERDAG 14 MEI 2022

4444steste

14.00 uur  Doorlopend eet- en drankgelegenheid
     Kraampjes en spelen
  Miniatuur stoomtrein ‘Familie Express’

14.30 uur  Optredens van onze kinderen
  Thema: JUNGLE

18-20 uur  BBQ groentebuffet met sauzen mits inschrijving

Iedereen van harte welkom!
www.hfamilie.be www.schoten-hfamilie.be

Basisschool Heilige Familie: Laaglandlei 20, Schoten

14.00 uur  Doorlopend eet- en drankgelegenheid

     Kraampjes en spelen

14.30 uur  Optreden van onze kinderen

  Thema: “Cruise”

18-20 uur  Warm en koud buffet met dessert

Iedereen van harte welkom!
www.hfamilie.be www.schoten-hfamilie.be

Basisschool Heilige Familie: Laaglandlei 20, Schoten

Feestprogramma
Zaterdag 30 mei 2015

38ste

14.00 uur  Doorlopend eet- en drankgelegenheid

     Kraampjes en spelen

14.30 uur  Optreden van onze kinderen

  Thema: “Cruise”

18-20 uur  Warm en koud buffet met dessert

Iedereen van harte welkom!
www.hfamilie.be www.schoten-hfamilie.be

Basisschool Heilige Familie: Laaglandlei 20, Schoten

Feestprogramma
Zaterdag 30 mei 2015

38ste

FEESTPROGRAMMA
ZATERDAG 13 MEI 2017

40ste

Uit sympathie

Luc Van de Wiel

14.00 uur Opening kramen
Doorlopend eet- en drankgelegenheid

     Kraampjes en spelen
14.30 uur Optreden van onze kinderen

Thema: “Kunst”
18-20 uur Breugeltafel

  Zondag 18 mei 2014
10.00 uur U bent uitgenodigd voor een dankviering in onze kerk. 

  

Iedereen van harte welkom!
www.hfamilie.be www.schoten-hfamilie.be

De parochiegemeenschap H.-Familie
heeft de eer u uit te nodigen op haar

Basisschool Heilige Familie, Laaglandlei 20, Schoten

Feestprogramma
Zaterdag 17 mei 2014

37ste

Villerslei 91,   Schoten

CUP IN A BOX
  Houten speelgoed

VILLERSLEI 22 • SCHOTEN
T. 03 666 16 46

14.00 uur  Doorlopend eet- en drankgelegenheid
   Kraampjes en spelen

      

14.30 uur  Optredens van onze kinderen
   Thema: “Holy Family Rock”

 18-20 uur  BBQ met groentebuffet en sauzen mits inschrijving

Iedereen van harte welkom!
www.hfamilie.be www.schoten-hfamilie.be

Nieuwe badkamer zonder zorgen?
Wij streven naar 100% klanttevredenheid zodat U zorgeloos
kunt genieten van uw nieuwe badkamer.

www.uwbadkamerrenovatie.be • claessens.kevin@outlook.com



Bredabaan 757 • 2930 Brasschaat 
Tel. 03 337 07 30

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

         zat.: 9.30 tot 17.30u

Ruime gratis parking bij de winkel.

1000 M2 SCHOENEN • LEDERWAREN • REISARTIKELEN

ST IJ L  &  COMFORT

WWW.FRAMANDI.BE

framandi_schoenen

ADV FRAMANDI_Mei_190x125_BvS.indd   1ADV FRAMANDI_Mei_190x125_BvS.indd   1 25/04/2022   14:2225/04/2022   14:22

Bakfietsen veroveren nu ook 
Sint-Ludgardis in Schilde: schoolomgeving 

verboden terrein voor auto’s

De Heidedreef in Schilde, toch het gedeelte tussen de Lijsterbeslaan en 
Seringenlaan, is voortaan vanaf een half uur voor de eerste en ook opnieuw 
voor de laatste schoolbel in de namiddag verboden terrein voor auto’s. “Al op 
deze eerste dag van deze proefopstelling merken we dat de situatie rond de 
schoolpoort van Sint-Ludgardis minder chaotisch is”, stellen Anneke Dheere 
en Michaël Blockx vast. 

De twee zijn lid van de ouderraad en samen met directeur Eddy Smedts, 
gemeentelijk mobiliteitsconsulente Inès Van Hove en schepen Olivier Verhulst 
(Open Vld) de geestelijke ouders van de nieuwe verkeerssituatie rond de 
grootste school van Schilde, die 730 leerlingen telt. De oude aanpak met 
de ellenlange rijen van aanschuivende wagens was niet langer houdbaar. 
De kinderen werden zoals op een 
filmfestival als echte vips tot vlak 
voor de schoolpoort gereden en 
daar door de juf van dienst of soms 
zelfs de directeur uit de auto en op 
de rode loper richting schoolpoort 
geholpen.
“Het leidde op de kruispunten voor 
de Heidedreef, waarin de school van 
onze kinderen gevestigd is, steeds 
weer tot chaos van ouders die elkaar 
bij het indraaien van de laatste 
rechte lijn naar de schoolpoort de loef 
wilden afsteken”, getuigt Michaël 
Blockx. “We zochten toenadering bij 
de gemeente en ondervonden daar 

een constructieve medewerking om deze situatie in het belang van iedereen 
te verbeteren en veiliger te maken.”
Concreet heeft de Heidedreef het statuut van schoolstraat gekregen. 
Schepen Olivier Verhulst, bevoegd voor mobiliteit, legt uit: “Leerkrachten van 
de school sluiten de straat elke ochtend en namiddag een tijd lang af voor 
alle auto’s. We koppelen dit aan eenrichtingsverkeer in de andere stukken van 
de Heidedreef, Lijsterbeslaan en Seringenlaan. Toekomende auto’s worden zo 
gestimuleerd langs de meest logische en veilig route toe te komen en niet te 
blijven rondrijden.”

Parkeren kan nog in de straten vlakbij. Heel eventjes op drie afgebakende kiss 
and ride-zones. Wat langer stilstaan en wachten op zoon- of dochterlief mag 
in de Heidedreef en Seringenlaan, maar ook daar krijgen fietsers voortaan 
absolute voorrang op auto’s. Het zijn nu ‘fietsstraten’ waarbij de kinderen, al 
dan niet vergezeld van de mama of papa, rustig in het midden van de weg 
mogen trappen. Auto’s mogen er sowieso niet sneller dan 30 km per uur.
“Eind juni zullen we deze proef in overleg met de partners zoals het 
schoolbestuur en de ouderraad evalueren, desgewenst bijsturen en 

definitief invoeren. Ik benadruk 
graag het positieve voorstel vanuit 
de ouders en de school en het 
constructieve overleg dat we met 
hen hierover voeren. Graag wil ik 
alle schoolomgevingen veiliger en 
fietsvriendelijker maken”, aldus 
schepen Olivier Verhulst.

Toen wij poolshoogte gingen nemen 
viel op dat het een pak rustiger 
was in de omgeving van de Sint-
Ludgardisschool dan we gewend 
waren. Opvallend veel kinderen en 
ouders hadden de fiets van stal 
gehaald, al zal het goede weer hierbij 
zeker ook een rol hebben gespeeld. 



Spelen in ‘t parkske     

’t Parkske in Schilde was tijdens de zonovergoten Buitenspeeldag 
de place to be voor speelvogels.De dienst vrije tijd ontving een 
vierhonderdtal kinderen en had om hen te verassen voor heel wat 
extra attracties gezorgd. Evelien Smet van de gemeente: “Ons 
gigantisch buitenspeelterrein lag bezaaid met toffe speelattributen 
voor kinderen. Je vond er springkastelen, een rodeostier, een fiets- 
en skateparcours, XL-spelen, djembés, klimbox van Jeppa Sport, 
boogschieten en highlandgames. Daarnaast konden de deelnemers 
ook nog virtual reality games uittesten.”

Ook de brandweerlieden, die in ’t Parkske hun kazerne hebben, leverden 
een nuttige bijdrage tot het welslagen van deze Buitenspeeldag. Zij 
bemanden de bar.

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

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

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

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

REPARATIE KLOKKEN
kan ook bij u thuis

0497 62 15 62

Alle klinkerwerken, 
sierklinkers, kasseien, 
tuinpaden, terrassen, 

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

TE HUUR
GARAGEBOX 

EDISONPLEIN  SCHOTEN
0480 38 99 10



Kwaliteit zonder zorgen

EINDELOOS GENIETEN VAN EEN NIEUWE BADKAMER?

Vraag een gratis thuisbezoek aan

✔ +50 jaar ervaring ✔ Op ruim 1 week✔ Persoonlijke begeleiding

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

Grote Schotense handbalfamilie 
eindelijk nog eens naar Praag 

Na twee sabbatjaren is een wel zeer uitgebreide delegatie van Handbalclub 
Schoten met 135 spelers, begeleiders en supporters eindelijk nog eens naar 
Praag kunnen reizen voor deelname aan het internationale en hoog aan 
geschreven paastornooi daar, de Prague Handball Club.

Het was een hele bende die verzamelde op de trappen van sporthal 
Vordensteyn. Daar speelt de nog maar dertien jaar oude club, die intussen 
wel ruim 220 leden telt, haar thuiswedstrijden. Maar tijdens het paasweekend 
bleef de zaal leeg.

“We zijn inderdaad eindelijk nog 
eens naar de Tsjechische hoofdstad 
kunnen vertrekken”, zegt voorzitter 
Tom Lovink. “We hebben allemaal het 
gevoel dat we weer kunnen ‘leven’. 
Je merkt onmiddellijk dat dit een 
geweldige energie creëert nu we dit 
eindelijk weer kunnen organiseren. 
Onze trip naar Praag is al jaren één 
van de hoogtepunten van het jaar.”

Schoten blijft een familiale club en 
hoewel er sportieve ambities zijn, 
blijft het aanbieden van gezonde 
ontspanning voor jongens én meisjes 
het hoofddoel van de snelst groeiende 
handbalclub in Vlaanderen. “Waarom 
we hier toch koste wat kost aanwezig 

wilden zijn?. Om handballend nog 
beter te worden, de onderlinge 
banden in onze vereniging te 
versterken en onze jeugd alle 
kansen te geven om zich verder te 
ontwikkelen en nieuwe ervaringen 
op te doen.”

HONDENVAKANTIE?
beperkte opvang

niet in kennels
ook hondenkapsalon 

zeer professioneel 
jaren ervaring

T. 0474 71 53 97





Juf Emma ontfermt zich over 
Oekraïense kinderen        

De Park-Iet, het kleine schuurtje achter De Riddershoeve bij het 
gemeentepark in Schoten, doet voortaan dienst als onthaalklas voor 
Oekraïense kinderen. De katholieke lagere scholen en de gemeente 
bundelen de krachten.

Hoeveel Oekraïense vluchtelingen er zich precies in Schoten bevinden, 
is niet bekend. Maar er zijn minstens tientallen kinderen bij. “We willen 
die de mogelijkheid geven om de basis van onze Nederlandse taal te 
leren. Nu zomaar inpikken in één van onze scholen, is niet evident”, 
legt schepen van Onderwijs Iefke Hendrickx  uit.

Ze vond partners in de Schotense basisscholen waaronder die van 

het netwerk Katholieke Basisscholen Schoten en Sint-Ludgardis. Deze 
week konden ouders hun, kinderen inschrijven voor de onthaalklas 
die volgende week wordt opgestart tot eind juni. 25 kinderen werden 
aangemeld. Juf Emma Op De Beeck (23), die wordt vrijgesteld door 
Sint-Filippus, zal zich over de erg gevarieerde klas ontfermen. 

De onthaalklas krijgt ook steun van Mensenzorg. De organisatie die 
vorig jaar in Schoten 43 ton textiel huis-aan-huis ophaalde, schenkt 
een cheque van 1500 euro voor het initiatief. Ook jeugdhuis Kaddish 
zet haar deuren open voor Oekraïense jongeren en tracht onder impuls 
van stagiair Quinten Van de Casteele een programma op maat uit te 
werken. Ook hiervoor komt Mensenzorg met een financieel steuntje 
over de brug. 

AANNEMER KOOPT

BESTE PRIJS, SNELLE AFHANDELING!
& 0487/286 430

opbrengsteigendommen, 
renovatie- en 

afbraakpanden, 
bouwgronden, 

projectgronden,
oude woningen...



Liberale paashazen fleuren bewoners 
Sint-Lodewijk en Molenerf op

Op zoek naar POETSHULP, 
met dienstencheques?

Bel 0488 408 720
03 295 38 35

Geen wachtlijsten

Naar jaarlijkse traditie brachten de jonge liberalen van Jong VLD 
paasbloemen naar de inwoners van het verzorgingscentrum Sint-
Lodewijk in ’s-Gravenwezel, en de serviceflatjes in Schilde (Molenerf).

“De voorbije twee jaar hield corona ons niet tegen om alsnog bloemen 
af te leveren die dan door het personeel weren uitgedeeld. Dit jaar 
bleven we nog steeds voorzichtig uit respect voor de gezondheid van 
de inwoners”, aldus voorzitter Laurenz Van Ginneken.

In totaal werden 260 bloemetjes uitgedeeld in Schilde en 
’s-Gravenwezel. De traditie gaat al zeventien jaar mee, en tovert nog 
steeds een spontane glimlach bij alle inwoners die ze in ontvangst 
nemen. 

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

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

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

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

nieuwbouw - renovatie - herstelling
Plaatsen van rookmelders

Domotica !
Tel. 03 383 45 56

GSM 0495 57 22 10
BIT1@telenet.be



Sint-Job –  Bewoners Kattenhoflaan 
overhandigen petitie tegen 

‘tergend geluid’ 

De gemeente stelde rond de jaarwisseling een aannemer aan om het wegdek 
van de Kattenhoflaan af te frezen en de voegen opnieuw te vullen. Opzet was 
om de lawaaioverlast van het verkeer er te beperken. Volgens een vijftigtal 
bewoners is dat niet gelukt. Met een petitie klagen ze de lawaaihinder aan.

“Na de renovatiewerken in de Kattenhoflaan blijft de lawaaihinder overmatig. 
Ik meldde al tweemaal aan de schepen van Openbare Werken dat dit een 
tergend probleem is voor de bewoners, maar er verandert niets”, stelt 
bewoner Arhur Van Heymbeeck. “Het probleem doet zich voor aan de dwarse 
scheidingsvoegen. Die zijn door het affrezen breder geworden. De aannemer 
heeft de voegen niet voldoende gevuld waardoor er een soort uitholÍing is 
ontstaan naar beneden. Wanneer een wagen over deze voeg rijdt, wordt 
de band in deze voeg gekatapulteerd met een klak-klakgeluid als tergend 

resultaat.” De buurtbewoners vragen dan ook dat de voegen nog verder 
opgevuld worden zodat de hinder verdwijnt. “Daarnaast zorgt het inslaan van 
de rubberen banden in de voegen voor meer fijn stof. Dat is ook niet optimaal 
voor onze gezondheid”, benadrukt de bewoner nog.

 “Het klopt dat de voegen in de Kattenhoflaan breder zijn dan gemiddeld”, 
reageert schepen van Openbare Werken Daan De Veuster. “De voegen werden 
opgevuld met een elastisch 
materiaal. Dit is nodig, want de 
grote betonplaten zetten uit bij 
warmer weer. Op dat moment 
wordt de voegvulling naar 
boven geduwd en kan die dus 
hoger komen en de straat nog 
meer egaliseren. Bij koud weer 
krimpt de vulling. Wellicht valt 
het geluid van de voegen nu 
meer op dan voordien omdat 
de weg egaler is wat het geluid 
van het verkeer op de rijbaan 
dempt. De werken zijn naar wens 
uitgevoerd. Als we problemen 
vaststellen bij de oplevering van 
het volledige werk, laten we niet 
na om hiervoor het nodige te 
doen.” De schepen benadrukt 
verder nog dat het gaat om 
renovatiewerken. “Dit is een 
tijdelijke oplossing in afwachting 
van de geplande weg- en 
rioleringswerken in de straat. Omdat dit pas na 2024 kan, lieten we de rijbaan 
al grof en fijn affrezen en de voegen opnieuw vullen.”





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

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

VRAAG EEN 
VRIJBLIJVENdE 
OFFERTE aan

ZETELOPMAKERIJ 
GORDIJNEN
PROJECTEN   

PVC VLOEREN

Kort nieuws uit Zoersel           

JONG LOKAAL KABAAL LANCEERT DONDERDAG VEGGIEDAG IN BASISSCHOLEN
Met ‘Donderdag Veggiedag’ wil ‘Jong Lokaal Kabaal’ de kinderen uit Zoerselse 
basisscholen en hun ouders stimuleren om één dag per week vegetarisch te eten. 
Het initiatief werd op donderdag 31 maart gelanceerd in de scholen. Onder meer in 
basisschool Klim-Op in Sint-Antonius werden vegetarische spreads gemaakt om op 
de boterham te smeren. Zo konden de kinderen op een leuke manier kennismaken 
met vegetarisch eten. Alle klassen kregen ook een filmpje te zien over het belang van 
vegetarisch eten.

Jong Lokaal Kabaal is een project van de gemeente Zoersel, in samenwerking met de 
Vlaamse jeugddienst Globelink en VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten). 
Daarmee wil de gemeente jongeren de kans geven om hun zeg te doen over het lokale 
klimaatactieplan, Donderdag Veggiedag was een klimaatactie die ze in dat kader 
mochten bedenken en uitvoeren. 

VAN TUYMANS TOT BORREMANS: EXPO TOONT ENKELE GROTE NAMEN
Zeggen Luc Tuymans, Michaël Borremans, Fred Bervoets, Ronny Delrue, Gideon Kiefer,… 

u iets? De grafiekexpo ‘Herinneringen en 
sequenties’ verzamelt werken van die 
en andere (grote) namen in cultuurhuis 
De Bijl in Zoersel. Curator en grafisch 
kunstenaar Chris Van der Veken ging voor 
de samenstelling van de tentoonstelling 
op zoek naar kunstenaars die grafiek 
op een eigenzinnige manier gebruiken. 
Volgens Van der Veken verzamelt deze 
expo het neusje van de zalm op gebied van 
hedendaagse grafiek, met kunstenaars 
uit binnen- en buitenland. Zelf oordelen? 
‘Herinneringen en sequenties’ is nog op 
zaterdag 23 (13.30 tot 18.00) en zondag 
24 april (11.00 tot 18.00) te bezichtigen in 
cultuurhuis de Bijl (Dorp 1) in Zoersel.  







UIT SYMPATHIE

Begrafenissen & Crematies

DAEMS
Churchillaan 20-24

03 658 45 61

WOLUVER
Alf. Servaislei 14 • Schoten

T. 0495 57 77 34
woluver@telenet.be

MILIS
METAALBEWERKING

T. 0496 10 58 06

FRITUUR 

‘t Poortje
Villerslei - Schoten

HOUTHANDEL
SEGERS

INTERIEUR

KOEN GEENS
SIERBESTRATING, RIOLERINGSWERKEN

Kuipersakkerstr. 4 • Schoten
Gsm 0495 27 76 91

AUGUST RADEMAKERS BVBA

Borgeindstraat 24 • Schoten
T. 0475 85 73 35

ALTONI - KELDERMAN

Sluizenstraat 101 • Schoten
T. 03 658 77 57

GRATIS stofzuigen na wasbeurt
BRECHTSEBAAN 40 • SCHOTEN

Openingsuren:  m. t/m zat. 8.30-18u zondag 9-13u

BANKETBAKKERIJ

Villerslei 23 • Schoten Tel. 03 658 45 86

Kapelsesteenweg 127, Ekeren
T. 03 646 22 88

info@eyckerman.be - www.eyckerman.be

 Roymans-Janssen
Villerslei 84 • Schoten

PARKETWERKEN

WIM DANEELS
www.parketwerkenwimdaneels.be

gsm: 0497 31 66 68

Open: 12.00-14.30 en 18.00-22.00 uur   Zaterdag vanaf 18.00 uur
Zondag 12.00-14.30 en 17.00-22.00 uur - Maan- & dinsdag gesloten

Paalstraat 98       Schoten          Tel. 03 294 76 49

Nieuwkuis
DE ZONNEBLOEM
Villerslei 33 - Schoten

03 252 72 74

CREMERIE DINA
LINDENLEI 72• SCHOTEN

www.cremeriedina.be

UIT SYMPATHIE
DICK PICK

Uniek assortiment
dagverse schotels
Villerslei 25 - Schoten

www.raydox.be

FOLKLORISTISCHE
SYMPATHISANT

BEGRAFENISSEN

Theo Van Cauwenberghslei 42

Paalstraat 95 - Schoten
Tel. 03 646 89 71

RAMEN en DEUREN

ROLLUIKEN en
ZONWERING

Rubensstraat 37
Schoten

T. 03 337 71 78

Eikenlei 10
Schoten

T. 03 646 18 41

DE VOGELENZANG
WIJNEGEMSTEENWEG 193

‘S-GRAVENWEZEL
03 353 62 40

Industriepark Brechtsebn 14 Schoten

Crreate Inspire Connect
Sign I Design I Printing I Labels

0472 20 17 54 I www.bie-sign.be

TSLAGERKE  IS GERED!
WELDRA OPENING

„

“

fotografiekunstatelier publiciteitexposities

Mammoetreat onreat onGCV

 
Tel: 0476.204.938 

dirkmammoet@gmail.com

Nieuw in de plaats
van ‚tSlagerke“

Mammoet creation
in de plaats van
Mammoet reclame

Nieuw
bij de kleine sponsors
plaatsen.

Nieuwe Versie Plaatsen
de oude verwijderen.

aanpassingen bij de kleine sponsors

wenskaarten
belegde broodjes

& meer...

Dagbladhandel

CUP IN A BOX

De sponsors Koeklenberg, Dellafaille, Joosen tankstation,
Parket Wim Daneels en Raydox blijven hetzelfde.
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www.mawipex.be

FIETSEN 

LETEN WALTER
Villerslei 42        

SCHOTEN 

ZONDAG 8 MEI

Fietsen Walter Leten
Villerslei 42   

IInnsscchhrriijjvviinnggeenn::

13

vanaf 17.30u. 
in café „DE LINDEKENS“

 het optreden van de populaire band Unity

Rocco & Arturo

Het optreden van       wordt U aangeboden door:

m
a
m

m
o
e
t

40

96 km. 17ronden

CUCINA  ITALIANA

S C H O T E N



Zaaien van nieuwe gazons en her-
stellen van oude gazons , gratis 
offerte 0487.715.534 (particulier)

Gezocht: man zoekt wekelijks 
tuinhulp, om +/- 500m2, gras 
afrijden tel 0498.29.14.83  V18

Goedkoop leegruimen van uw 
tuin, planten, hagen enz , gratis 
offerte 0487.715.534 (particulier)

Brecht – Buitenspeeldag op acht 
locaties in de drie deelgemeenten 

verenigt buurten  

Zo’n 800 kinderen in Brecht, Sint-Lenaarts en Sint-Job speelden op woensdag 
20 april buiten. Niet alleen het mooie weer lokte hen naar buiten. Op deze 
Buitenspeeldag plantte de jeugddienst een springkasteel en spelkoffer op acht 
verschillende locaties in de gemeente. “Kleinschaliger, maar dichtbij”, verklaart 
schepen van Jeugd, Frans Van Looveren.

Aan het Kempuseum op de Gemeenteplaats waanden ruim 125 kinderen zich 
op de ‘Brechtse koer’, een speelplaats uit de vorige eeuw, en genoten van een 
nostalgisch vieruurtje. Een leuke manier overigens om de Erfgoedweek vanaf 23 
april af te trappen. 

In het verleden organiseerde de jeugddienst de Buitenspeeldag op één grote 
locatie in de gemeente. “Toen stond vooral een grootse beleving centraal. 
Tijdens de pandemie ontdekten we echter dat we de inwoners niet naar ons 
moesten lokken, maar dat wij naar de buurt moesten trekken.” 

Tijdens de lockdowns was een Buitenspeeldag niet mogelijk. De jeugddienst zocht 
een alternatief. “Vorig jaar riepen we buurtcomités op om een leuke speldag te 
organiseren. De winnaars kregen een dagje speelstraat met springkasteel en 
spelkoffer cadeau. Dit concept sloeg aan. Het brengt de buurt dichter bij elkaar, 
wat heel welkom is na twee jaar pandemie”, meent de schepen. Dit concept 
rolde de jeugddienst verder uit op deze Buitenspeeldag. “Evalueren we deze 
dag positief, dan kunnen we dit in de toekomst verder uitbouwen. We trekken 
hiervoor een budget van 5.000 euro uit. We hebben nog marge.”
Buurtcomités kunnen de spelkoffers van de gemeente in de toekomst uitlenen 
voor buurtfeesten en speelstraten.

Wij bestaan 60 jaar en trakteren!

Eéntje op kosten 
van de zaak!

Verjaardagsactie:

BEZOEK ONZE
WINKEL IN
SCHOTEN

Industriepark Brechtsebaan 16,
2900 Schoten

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

SCHOTENSE SENIOREN IN BEWEGING
Goed nieuws voor 60-plussers die jong willen blijven naar geest en lichaam
Zestigers die hun hersenen jong willen houden moeten veel bewegen maar het is duidelijk geworden 
dat niet alle bewegingen even effectief zijn.
Uit onderzoekingen door een Duits centrum is gebleken dat bewegen volgens figuren (en combinatie van figuren) op muziek 
de hippocampus (hersendeel) best stimuleren en ervoor zorgen dat de coördinatie tussen hersenen en ledematen verbete-
ren, het evenwicht verbeterd en tevens ontspannend is.
Daarom worden oefenbijeenkomsten ( die de hippocampus stimuleren) voor senioren georganiseerd. 
 Die kunnen eventueel  een van de middelen zijn om dementie tegen te gaan. Er is geen enkele voorkennis vereist en er is 
geen partner nodig.

Deze bijeenkomsten gaan door in het LDC  ’t Dorp  J. Van Craenstraat 1   2900 Schoten  vanaf  4 juli telkens op  maandagen 
van 15 tot 16 uur .  de kostprijs is 1.50 € per les. Graag inschrijven per mail op pmamp2900@gmail.com of tel. 03 685 56 04.

Klok 
stuk?

Alle merken GRATIS
afgehaald en teruggebracht

03 652 17 77

TE KOOP GEVRAAGD
AUTO’S en CAMIONETTEN

ook accident of defect
Gsm 0475 32 44 00 

aankoopvanvoertuigen@skynet.be



MONDOVINO
Vordensteinstraat 102a - 2900 Schoten
T +32 3 658 20 20 - info@mondovino.be - mondovino.be

gratis BBQ-buffetje! 

BBQ & ROSÉ TASTING 
+ 40 WIJNEN OP 
DE PROEFTAFEL

mondovinowine wijnhandelmondovino

ZATERDAG
21 MEI 2022
ZONDAG
22 MEI 2022
VAN 11 > 18 U
VRIJE TOEGANG

Snoeien en vellen van bomen 
met hoogtewerker 
+ stronken frezen

www.bomen-patrickgeerts.be

0495 22 38 63

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

GEVRAAGD
WIJNEN - CHAMPAGNE

en PORTOS
Aankoop volledige wijnkelders 

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

MAGAZIJN TE HUUR
Brecht

600m2, hoogte +- 8m
Beschikbaar vanaf 1/6

1800 euro /maand
GSM 0475 62 31 04

Te koop: inboedel in goede 
staat, wegens verhuis 
tel 03.290.59.88  V19

Te huur: garagebox, 
Kruiningenstraat Schoten 
0477.67.67.29  V20

Gezocht kamer: Ik ben Mateusz, 
een jonge 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  V21

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

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

Tuinman zoekt werk: tel 
0489.09.65.46 (particulier)  Z617

Te Huur: Garagebox Eethuisstraat, 
Schoten. 75euro /maand. 
Onmiddellijk beschikbaar. 
Telnr: 0472/85.40.40

Van kleuter tot volwassene: leerlingen 
balletschool tonen hun kunnen    

110 van de 125 leerlingen van Turning Point Balletschool Schilde 
hebben op zaterdag 23 en zondag 24 april het dansoptreden ‘Joy of 
Dance’ gebracht in de Vrijetijdscentrum Brieleke Wommelgem. “Van 
onze kleutertjes tot volwassenen, alle leerlingen die konden, hebben 
opgetreden. Ze brachten klassiek ballet, moderne dans of een mix van 
verschillende stijlen”, zeggen Gilly Hickman en Andy De Maertelaere 
van Turning Point. Beiden zijn vroeger balletdanser geweest en 
kennen de kunst dus tot in het kleinste detail. De optredens lokten 
bijna 600 toeschouwers. “Er zijn leden die dit als hobby doen, maar we 
hebben ook een demo-wedstrijdteam dat in heel Europa wedstrijden 
doet. Op 14 en 15 mei gaan zij nog naar Duitsland voor een Europees 
kampioenschap.”  



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

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

✁

Lucas

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

VRAAG ER NAAR!

COMMUNIE- OF LENTEFEEST?
WIJ VERZORGEN AL UW DRUKWERK

✁✁✁9
PHILLIPE

1100  MMEEII  22002222

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

EIGEN FOTO AAN 

EN WIJ MAKEN 

HET ONTWERP

Wijnegemse speelvogels krijgen 
ook wafel voorgeschoteld      

Ook in Wijnegem waren de 
kinderen op de afspraak voor 
Buitenspeeldag.
De permanente reacties aan 
het sportcentrum werden voor 
de gelegenheid uitgebreid 
met springkastelen, gocarts 
enzovoort. Verder waren er 
activiteiten op het pleintje van de 
wijk Zevenbunder, verderop aan 
de Kasteellei en in de speeltuin 
van het park. Kinderen kregen 
een stempelkaart en wie genoeg 
verschillende spelletjes uittestte 
kreeg er een vers gebakken 
wafel bovenop.

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

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

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

INKOOP OUD GOUD EN 
JUWELEN: Denys & C a

Bredabaan 246
Brasschaat 03/430 20 83

www.denys-co.be

Garagepoorten   
domeinpoorten  

zonwering  rolluiken  
automatisaties

alle herstellingen
en onderhoud

03/658 14 80
info@poortencentrale.be

Luc geeft reeds 20 jaar de beste 
prijs voor de volledige 

opruiming van kelder tot zolder 
van uw eigendom. Snelle 

afhandeling, contante betaling!

0487/28 64 30



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

SCREENS • TERRASOVERKAPPINGEN • LAMELLENDAKEN

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

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

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

RUIME TOONZAAL 300M²

10% KORTING BIJ AANKOOP 
VAN 2 VERANO PRODUCTEN

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

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

Bel of mail voor een GRATIS prĳ sofferte:

GEZOCHT 
ERVAREN 
PLAATSER

Hello! Schoten gaat door!   

Het staat vast: van 8 tot 15 juli zal er eindelijk opnieuw gedanst, gemusiceerd en 
verbroederd worden door Schotenaren en artiesten uit alle windstreken. Festival Hello! 
Schoten wil zijn doorstart na twee coronajaren niet missen en heeft alvast spectaculaire 
groepen vastgelegd uit de Verenigde Staten en Turkije.

“We zijn opgelucht en blij te kunnen aankondigen dat Hello! Schoten dit jaar 
wel opnieuw doorgaat met de vertrouwde ingrediënten”, zegt Erik Rombouts, 
ondervoorzitter van het oudste Vlaamse familiefestival dat dit jaar toe in aan haar 
62ste editie
.
Het Brigham Young University’s (BYU) American Folk Ensemble uit Provo Utah (VS), 
het Trinity Irish Dance Ensemble uit Chicago  (VS) en het Ankara University Faculty of 
Educational Sciences Folk Dance Ensemble (Turk). Dat zijn de eerste drie topgroepen 
die een week lang zullen optreden achter het Kasteel van Schoten. Fun fact: BYU 
was in 1964 de eerste niet-Europese groep die ooit optrad op wat toen nog het 
Wereldfestival van Folklore heette en op het Martkplein plaatsvond..

“Het zijn buiten de straffe Turken, gezelschappen die we hier al eerder te gast hadden 
met telkens heel wat positieve reacties”, vertelt Erik Rombouts. “Het is nog maar 
de tweede keer in onze lange geschiedenis dat we twee groepen uit hetzelfde land 
programmeren. Maar deze staan allebei borg voor topkwaliteit en brengen elk ook een 
volledig ander genre. Onze Mormoonse vrienden demonstreren de pure Amerikaanse 
cultuur. De razendsnel steppende jongens en meisjes met Ierse roots leunen dan weer 
dichter aan bij de Europese traditie.”
“We voegen hier binnenkort nog drie andere groepen aan toe, wellicht ook uit Azië 
en Latijns-Amerika. De uitlopers van de covidpandemie maken het nog altijd niet 
gemakkelijk om  in grote gezelschappen intercontinentaal te reizen. Toch willen we 
ons bewust niet beperken tot Europa  om een zo divers mogelijk aanbod te hebben.”

De organisatie zag met genoegen dat verscheidene gastgezinnen van Hello! Schoten, 
die traditioneel instaan voor de huisvesting van dansers en muzikanten, dit voorjaar 
hun woning al openstellen voor Oekraïense vluchtelingen. “Natuurlijk juichen wij dat 
toe”, aldus Erik. “We hopen natuurlijk nog voldoende andere gezinnen te vinden die 
ook onze artiesten een week willen opvangen in juli. We hebben een mooi bestand, 
maar nieuwe gezinnen mogen zich zeker aanmelden. We zullen hen graag begeleiden.”

Hello! Schoten zal naast de gekende porties dans en muziek ook vele gezelligheid 
en gelegenheid tot exploratie van andere culturen bieden, op alle terreinen. In volle 
Koude Oorlog stuntten de voorgangers van de huidige voorzitterstandem Marcel 
Vervoort-Erik Rombouts ooit door groepen uit de Verenigde Staten en Cuba samen te 
laten dansen en verbroederen. Zit er dit jaar misschien een herhaling in door Russen 
en Oekraïners samen te brengen?

“Daar gaan we ons niet aan wagen”, zegt Rombouts. “De tijd lijkt me er ook niet 
geschikt voor. We zijn trouwens een apolitieke organisatie en willen dit zo houden. De 
vluchtelingen die in Schoten en de omgeving verblijven zijn uiteraard welkom om deel 
te nemen aan ons festival. Graag zelfs!”

Hello! Schoten van 8 tot en met 15 juli in Park Van Schoten. www.helloschoten.be

Verhuur van
springkastelen,

suikerspinmachines en
popcornmachines

PROMOTIE maand mei
120 euro/dag

0474 781 549
callandjump@gmail.com     of        call & jumpcallandjump@gmail.com     of        call & jump

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

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

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

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

Te koop: Toyota bestelbus, 
lange versie 2 schuifdeuren, 
gekeurd  tel 0475.47.63.50  V1



Te koop: Feryn sectionaalpoort 
iS045, nieuw, 1000 euro, 
breedgelijmd versterkte kader, 
torsiveren achteraan, Ral 9016 
kleur, Woodrain afmetingen 
3120x2250 of prijs overeen te 
komen tel 0475.76.02.35  V2

Te koop: lederen salon beige, 
tweezit en fauteuil (nubuck) 
prijs o.t.k. tel 0477.669.356 
of 03.658.33.64  V3

Rommelmarkt zaterdag 7 mei, in 
de Koloniestraat, 2900 Schoten, 
9u tot 17u, inkom gratis 2 
euro de meter! Info: nita@
telenet.be of 0497.86.78.75  V4

Te huur: landhuisje voor korte 
(of langere termijn) in groene 
omgeving, zorgwoning, korte 
periode opvangen, is dit de ideale 
oplossing, gsm 0468.16.86.21  V5

Garageverkoop op zondag 
15 mei van 10u tot 16u 
Kuipersstraat 74, Schoten   V6

Te koop: koersfiets Koga 
competitie 6.3kg,kader 56 in 
alu scandium 7000, voorvork 
carbon, Shimano Ultegra, 10 x3 
,triple vooraan. 2de set wielen 
met grotere tandwielen., prijs 
899,00€ tel: 0487.611.755  V7

EPC ENERGIE-
PRESTATIE-

CERTIFICAAT 
Snelle service

EPC Irene 
tel. 0496 556 182

Wijnegemse Pijl lijkt wat afgebot          

De Wijnegem Bicycle Club kon na jaren van corona-ellende eindelijk opnieuw haar 
tourrit Wijnegemse Pijl organiseren. Maar met slechts 113 wielertoeristen aan de 
start werd het geen wervelende doorstart. Tot teleurstelling van voorzitter André 
Van Honsté en alle andere clubleden die op geen inspanning hadden gekeken bij de 
voorbereiding en de dag van de rit zelf.Zo was de rijrichting voor het eerst omgekeerd 
tegenover eerdere edities. Voor minder geoefende fietsers was er ook een korte 
variant afgepijld.

De deelnemers genoten later op het terras van het Gasthuis van een biertje en kregen 
ook nog koffiekoeken aangeboden. “We beraden ons met het WBC-bestuur om op 11 
september met twee gezamenlijke starten te werken voor de Wijnegemse Kanalenrit, 
want het afpijlen van een rit, en al de administratieve rompslomp is vandaag niet 
zo evident meer”, kijkt Van Honsté vooruit naar de najaarsrit met hopelijk meer 
deelnemers.

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

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

0493 42 80 79

Denys & Co

Inkoop ouD gouD, 
juwelen en munten.

HerstellIngen 
en eIgen ontwerpen.

unIeke gouDen 
en vIntage juwelen 

BreDaBaan 246, BrassCHaat 
03 430 20 83



Natuurpunt en gemeente Schilde 
redden samen Picardiëbos  

Een jaar nadat buurtbewoners een noodkreet slaakten over hun met verkaveling bedreigde groene 
long, lijkt de redding van het Picardiëbos plots heel nabij. Natuurpunt en de gemeente Schilde 
hebben de krachten gebundeld en gaan samen zowat twaalf hectare groengebied aankopen.

Het Picardiëbos is in de rest van Schilde misschien niet zo bekend, maar voor veel bewoners van 
de Picardiëlaan en wel zeker twintig straten in de omgeving is het de plek waar ze graag tot rust 
komen en van de natuur genieten, even de benen strekken, de kinderen laten ravotten of de 
hond uitlaten.

Al jaren dragen de buurtbewoners, onder leiding van Filip Helssen en zijn Greenplease-beweging, 
zelf zorg voor ‘hun’ bos met opruimacties en andere initiatieven. Het gebied van 13,4 hectare is 
echter niet van de buurtbewoners zelf, noch van de gemeente, maar van verschillende eigenaars 
die het betreden ervan gedogen. Alleen het grootste stuk in het midden geniet bescherming als 
bosgebied.

Al sinds 2014 probeert het Antwerpse OCMW - één van de eigenaars - een vergunning te 
bemachtigen om het bos te kappen, te verkavelen en te verkopen om haar schulden af te bouwen. 
De plannen werden aanvankelijk met succes tegengehouden, maar de provincie verleende later 
toch een vergunning. Buurtbewoners plantten vorig jaar een spandoek langs de straatkant om 
aan te geven dat het vijf voor twaalf was. Een eerste verkaveling kan wellicht een carrousel in 
gang zetten waardoor er van het Picardiëbos al gauw niks meer zou overschieten, zo vrezen zij.

De omwonenden slaagden erin om de ruime buurt bewust te maken van de waarde, maar 
tegelijk ook kwetsbaarheid van Picardiëbos. “Wij begrijpen die bezorgdheid. Daarom ook dat het 
schepencollege zopas beslist heeft om een kleine twee hectare aan te kopen en ter beschikking te 
stellen als speelbos”, kondigt schepen van Milieu Olivier Verhulst  goed nieuws aan. De gemeente 
betaalt zo’n 35.000 euro voor het lapje natuur.

Verhulst wist ook Natuurpunt warm te 
maken voor Picardiëbos, onder meer door 
als gemeente zelf te investeren in de 
aankoop van een stuk Sint-Willibrordushof, 
een voormalige kampplaats in het groen. 
Die werd vervolgens in beheer gegeven aan 
Natuurpunt. John Maes, actief in de afdeling 
Schijnbeemden, maar ook ondervoorzitter 
van de beheerafdeling van de vereniging voor 
natuurbeheer en landschapszorg, bevestigt. 
Hij zegt dat ook Natuurpunt na wikken en 
wegen beslist heeft om zowat tien hectare 
van Picardiëbos aan te kopen. Er zou met de 

eigenaars zelfs al een overeenkomst zijn over de verkoopprijs. De landmeter komt binnenkort in 
actie waarna de koop officieel wordt.

“Dankzij onze samenwerking met Natuurpunt blijft nu nog slechts een klein gedeelte bos langs 
de straatkant van de Picardiëlaan over waar gebouwd kan worden”, weet Olivier Verhulst. “Dat 
is woongebied. We waarderen de houding van AG Vespa, de vastgoedmaatschappij van de stad 
Antwerpen, die een constructieve, afwachtende houding aanneemt. Mogelijk kan er inspelend 
op de door de Vlaamse regering besliste bouwshift een compensatieregeling getroffen worden 
waardoor we dit stukje natuur in overheidshanden kunnen sparen. We werken eraan achter de 
schermen.”





DAKWERKEN 
WIJNANTS JAN 

Voor alle dak- en renovatiewerken
Roofing, pannen leien of singels

Uitvoeren van dakisolatie
Herstellen en/of bekleden van 

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

en goede kwaliteit

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

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

Gratis afhalen 3 massieve oude 
(100j) versierde beddenbakken 
Schilde tel 0494.10.29.27  V8

Te huur: Spanje, regio Murcia, 
dorp San Cayetano. Huis voor 
4 personen, 2 slpks, 2 badk. 
groot zwembad + kinderbad. 
10 min rĳden van strand San Ja-
vier. Nog vrĳ juli/aug/sept,  info: 
Van Doninck. 0468 210 252  V9

Ik zoek werk : bouw- en 
renovatiewerken, bel 
voor info 0466.227.732, 
dank u (particulier)  V10

Computerhulp nodig? Gebruik 
ervan, hardware problemen, soft-
ware, updates, windows , Apple. 
Gepensioneerde ingenieur helpt 
u 0487.611.755 (particulier)  V11

HONDENVERZORGING

BOBBYLAND
Jachtwachtersdreef 312

2900 SCHOTEN

TEL.: 03 663 35 76
GEHAALD EN GEBRACHT

Kort nieuws uit Schoten  

ACADEMIE SCHOTEN DEMONSTREERT VEELZIJDIGHEID
De Academie Schoten zette 
haar deuren open voor 
iedereen die de creativiteit 
voelt kriebelen. Op deze 
zonnige dag kwamen heel 
wat mensen proeven van 
de artistieke mogelijkheden 
die de academie te bieden 
heeft en mochten ze van 
dichtbij ervaren hoe leuk 
het is om met muziek, 
beeld, dans en woord bezig 
te zijn. Zowel bestaande 
leerlingen als kunstenaars in spe konden terecht op de verschillende campussen 
van de academie voor informatie, open lessen, toonmomenten, tentoonstellingen en 
creatieve workshops en activiteiten. Het enthousiasme van leerlingen en leerkrachten 
werkte aanstekelijk en leverde alvast heel wat interesse op voor de proeflessen in juni 
en het zomerkamp van de academie in augustus.

BRAEMBIB TOONT VEELZIJDIGHEID: FANTASTISCHE AKOESTIEK
Voor het meest 
v e r f i j n d e 
luik van het 
Erfgoedweekend 
in Schoten, 
z o r g d e n 
toetsenisten Bart 
Rodyns en Nicolas 
Callot met hun 
‘Bach Sessies’ 
tussen de boeken 
van monument 
Braembibliotheek. 

Het klavierduo brengt aria’s en koralen van de Duitse grootmeester in unieke 
arrangementen voor harmonium en piano. Die instrumenten rolden ze zelf naar 
binnen. Gelukkig maar, want wie er bij was genoot van prachtige uitvoeringen die 
tussen de boekenrekken ook nog eens prima klonken.

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

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

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

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

Tel. 03/665 09 32

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

1230 e

- ERVAREN SCHILDERS -

T +32 3 353 33 30

     chapeau schilders

www.chapeauschilders.be
- ERVAREN SCHILDERS -

Te koop: lederen salon beige, 
tweezit en fauteuil (nubuck) 
prijs o.t.k. tel 0477.669.356 
of 03.658.33.64  V3

Rommelmarkt zaterdag 7 mei, 
in de Koloniestraat, 2900 Scho-
ten, 9u tot 17u, inkom gratis 2 
euro de meter! Info: nita@te-
lenet.be of 0497.86.78.75  V4



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

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

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

Minister Demir beslist in augustus 
over vergunning asfaltcentrale    

Minister van Omgeving Zuhal Demir zal op 8 augustus beslissen of de asfaltcentrale 
van Colas aan het Albertkanaal mag verder werken of bijkomende maatregelen 
moet treffen om de hinder te beperken en de gezondheid van de omwonenden 
te garanderen. Op een infovergadering voor de buurt in het Kasteel Van Schoten 
kondigde directeur Lieven Volders alvast een nieuwe trommel, een geurbeheersplan 
en tal van andere maatregelen aan.

Eind vorig jaar ontving asfalt- en betoncentrale Colas een voorwaardelijke 
hervergunning voor de uitbating van haar productie- en opslaginfrastructuur langs 
het Albertkanaal op de grens van Wijnegem en Schoten. De bedrijfszetel bevindt zich op 
Wijnegems grondgebied, maar de installaties, waaronder de omstreden asfaltcentrale, 
liggen in Schoten. Die kan tot 350 ton wegverharding per uur verwerken.
Tijdens het openbaar onderzoek werden heel wat bezwaren en adviezen ingediend 
met betrekking tot geurhinder, geluidsoverlast, mobiliteitsproblemen en stofhinder. 
Niet alleen een aantal buurtbewoners, maar ook de gemeenten Schoten en Wijnegem 
gingen in beroep tegen de verleende vergunning. 

“Recent hebben we onze silo vernieuwd en uitgerust met sluitende laadkleppen. 
Hierdoor kunnen dampen en bijhorende geuren veel minder ontsnappen”, aldus 
Volders. “Een vernevelinginstallatie zorgt er voor dat het stof niet langer opstuift 
bij droog weer. Belangrijk moment wordt 1 maart 2023. Dan nemen we onze nieuwe 
trommel in gebruik om gerecycleerd asfalt te maken. Het is vooral die productie die 
nu en dan gepaard gaat met geurverspreiding, die soms hinderlijk kan zijn. Al namen 
de klachten vorig jaar af.”

Nog volgend jaar zal Colas een door specialisten opgesteld geurbeheersplan 
uitvoeren. Er komt een duidelijk contactpunt waardoor klachten van omwonenden 
sneller gedetecteerd en behandeld zullen worden. Twee beëdigde geurexperten – 
zogenaamde snuffelaars – zullen jaarlijks een paar keer intensief metingen uitvoeren. 
Er komt een extra stofscherm. 

Brecht Verwulgen, die voor Groen in de gemeenteraad zit en zich heeft vastgebeten 
in het dossier, wees erop dat de stank slechts één fenomeen is. “Veel meer 
verontrustend is de uitstoot van benzeen, PAK’s en andere schadelijke stoffen. Jullie 
kondigen aan dat de geur gecamoufleerd wordt met een bepaald product. Allemaal 
goed en wel, maar dit verhindert niet dat wij die vuiligheid nog allemaal inademen”, 
aldus Verwulgen

Dat laatste kon Lieven Volders van Colas niet ontkennen, maar hij voegde er meteen 
aan toe dat de asfaltcentrale met die uitstoot ruimschoots onder alle opgelegde 
wettelijke Vlarem-normen blijft. “Moeten die normen strenger? Van ons mag het. We 
zijn een beursgenoteerd bedrijf en onze directie wil echt wel toonaangevend zijn in 
schone productie”, beweert Volders.

“Er komen nog diverse studies en investeringen aan om wat we uitstoten nog schoner 
te maken. Mogelijk kan de integratie van een actieve koolfilter hierin een rol in spelen. 
We willen dat zeker overwegen, maar die technologie staat nog niet op punt. Het moet 
wel werkbaar blijven. In Nederland zijn de normen recent zo aangescherpt dat nog 
maar enkele van de tientallen asfaltcentrales kunnen blijven draaien.”
“Volledig geurvrij werken is een illusie”, meent Volders. “Je zal nu en dan altijd wel onze 
aanwezigheid ruiken. Het komt er op aan niet langer hinderlijk te zijn en daar gaan 
we alles aan doen. We willen de minister en de buurt tonen dat we de bezorgdheden 
serieus nemen. Liever proactief oplossen dan verzeild geraken in lange juridische 
gevechten.”

Dirk Van Aken, die aan de Ridder Walter Van Havrelaan en dus een heel eind verwijderd 
van Colas, lijkt niet overtuigd. “Wij hebben het meeste last van een irriterende rook die 
onze slaapkamer binnenwaait”, toont Van Aken enkele foto’s van de asfaltcentrale 
met rokende schoorsteen genomen van de slaapkamer. “De prikkelende rook begint 
meestal rond vijf ‘s morgens. Natuurlijk alleen als de wind uit het zuidwesten komt, 
maar dat is in ons land nu eenmaal de overheersende windrichting.”
Een andere aanwezige wees op de nabijheid van minstens twee grote scholen van 
de asfaltcentrale. “Zowel het Sint-Jozefinstituut als het Sint-Michielscollege, samen 
goed voor bijna 1500 leerlingen, krijgen de dampen over zich heen. En dan moet je 
weten dat na corona de ramen in die scholen net bijna altijd open staan.”

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, fi etsstalling 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   

Notarissen Luc DE FERM en 
Annekatrien VAN OOSTVELDT

Ringlaan 15
2170 Antwerpen - Merksem

Tel. 03 645 40 44
www.notarismerksem.be

UIT DE HAND TE KOOP

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

V.E.M.





17 MEI

10 MEI

ZOMERZOMER
EDITIEEDITIE

Brecht – Burgemeester dankt 
personeel voor veerkracht 

tijdens corona        

Burgemeester Sven Deckers was op de voorjaarsreceptie vol lof voor het 
gemeentepersoneel na twee moeilijke coronajaren. “Intussen dient zich al 
een nieuwe crisis aan en toont het personeel opnieuw veerkracht”, stelt 
hij. Daarnaast huldigde hij ook juf Gerda Van Boxel voor 35 jaar inzet in het 
gemeenteonderwijs.

“De lockdown legde het sociale leven stil, we moesten anders gaan werken en 
hadden weinig contact met collega’s. We leerden ook snel een videogesprek te 
voeren en online te vergaderen”, beschreef Deckers de afgelopen twee jaar 
in een notedop. “Heel wat vragen stelden zich: Wat is een hoogrisicocontact? 
Wat doe je als een leerling positief test? Mag het woonzorgcentrum nog bezoek 
ontvangen? Voor elk probleem werd een oplossing of alternatief gevonden. 
Denk maar aan het afstandsonderwijs. De veerkracht bij het personeel is 
ongelooflijk.” De burgemeester benadrukte ook dat desondanks de gemeente 
bleef verder werken. “Elke inwoner bleven we helpen. Onze organisatie stond 
niet stil door de crisissen. En net als je denkt dat de ene crisis bezworen is, dient 
zich vandaag alweer een nieuwe aan met de opvang van oorlogsvluchtelingen. 
Opnieuw toont het personeel de veerkracht om ook deze crisis aan te pakken. 
We kunnen rekenen op fantastische mensen om mee samen te werken.”

Een van die mensen was juf Gerda Van Boxel van GBS De Sleutelbloem. Voor haar 
35 jaar dienst zette burgemeester Sven Deckers haar graag in de bloemetjes. “Ik 
ben zelf verrast dat ik al 35 jaar actief ben op school. Ik zette mijn eerste stappen 
in het onderwijs in het eerste en tweede leerjaar in Klavertje 3 in Overbroek. 
Na een interim in GBS De Schakel in Sint-Lenaarts vond ik een vaste stek in 
GBS De Sleutelbloem. Dat was toen nog een jongensschool”, vertelde juf Gerda. 
Begin jaren negentig stapten de eerste vier meisjes door de schoolpoort op het 
Schoolplein. “In mijn klas, in het eerste leerjaar, zaten de eerste vier meisjes 
op veertien leerlingen, in een school van tweehonderd jongens. Op die manier 
maakte ik de ommekeer mee van jongensschool naar een gemengde school.”

Ik Koop alles van Nintendo, 
Sega, Playstation. Ook oud 
speelgoed, (oude) strips, verza-
melobjecten allerhande, curio-
sa, oude munten, enz... Kortom, 
hebt u iets leuk in de aanbie-
ding, 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 wo-
nen en u ontvangt een belas-
tingvrije maandrente. U mag 
zelf uw eigen notaris kiezen. 
Bel me snel op voor vrijblij-
vend meer info.0475.60.53.34 
(particulier)   Z607

RESTAURATIE VAN 
ANTIEKE MEUBELEN

Paul Goyvaerts
0496 43 68 54





De uitslag van onze paaspuzzel was
‘Als Pasen op een vrijdag valt’

Hierbij  de winnaars:
Pauwels Annie, Vogelkerslaan, Brecht

De Backer Machteld, A. Nahonlei, Schoten
Vandeperre Marina, Dorenboslaan, Wijnegem

Vermeiren Janus, Brechtsebaan, Schoten
Van Dyck Magda, Vaartdijk, Brecht

Braspennincx, Eyndhovensteenweg , Brecht
De Pourc Vera, Turnhoutsebaan, Wijnegem

Geens Jean, Frans Hensbergenstraat, Sint Antonius
De Batselier Peter, Akkerlaan, Schoten

Callens Lutgart, Jachthoornlaan, ’s-Gravenwezel
Van Ginniken Roger, Handelslei, Zoersel

Kerkhof Willem, Vaartdijk, Wijnegem
Verdyck Herman, Pater Kenislaan, Schilde
Vervoort Chris, Kruiningenstraat, Schoten
Van Baelen Anneke, Jupiterlaan, Schoten

Floren, Wemersweg, Brecht
Rademakers Julie, Grimbertlaan, Schoten
Dehollander Inez, Veldlei, ’s-Gravenwezel

De Graeve Diana, Canadalaan, Sint Job
Van Hooydonk Erna, Oud Gasthuisstraat, Wijnegem

Daems Freija, Pieter Breughelstraat, Schoten
De Weerdt, Bethaniënlei, Zoersel

Van Linden Willy, Venstraat, Schoten
Van Ostayen, Campinaweg, Sint Job

Pacqué-Donckers, Hensellaan, Brecht
Horsten Elke, Laaglandlei, Schoten

Heirman Karel, Marsstraat, Schoten
Notelaers Rosie, Koolsveldlaan, Wijnegem

Brinkman, Pam, Salvialei, Schoten
Krol Ann, Kapelstraat, Schilde

Van Der Spiegel, Zonneweelde, ’s-Gravenwezel
Smulders Pieter, Ed. Belpairelei, Schoten

Coussement Erna, Listdreef, Schoten
Van Beeck Silvia, Kruisbooglaan, Brecht

De winnaars kunnen hun prijs komen afhalen 
bij De Bode, Villerslei 50 in Schoten of 

bij ’t Stoffenhoekske, Turnhoutsebaan 253 
in Wijnegem.
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Kort nieuws uit Schilde        

OUDERS HOUDEN EERSTE KINDERROMMELMARKT AAN SCHOOL
De oudervereniging van basisschool Vennebos uit Schilde heeft voor de eerste 
maal een kinderrommelmarkt georganiseerd. Schil’Bazaar heette die, en de 
bezoekers konden er speelgoed, kledij en andere kinderbenodigdheden vinden. 
De markt is op zondag 24 april doorgegaan op de speelplaats van de school in de 
Kasteeldreef. Voor de kleinsten stond er ook een springkasteel opgesteld. 

ZIJN DE FIETS EN DEELAUTO DE TOEKOMST?
Werf 44 in Schilde stond op zondag 24 april in het teken van duurzame mobiliteit. 
Autodelen.net, energiecoöperatie Zonnewind en de velotheek Op Wielekes 
hadden er een infostandje. Meteen vond ook de eerste van een reeks workshops 

rond duurzame mobiliteit plaats, die de gemeente Schilde samen met de 
inwoners organiseert. Op 24 april stond een fietstocht door de gemeente op 
het programma, om in de dorpsstraten frisse ideeën op te doen voor duurzame 
mobiliteit. Op donderdag 19 mei staat de afsluitende sessie op het programma. De 
bedoeling is dat één van de ideeën voor acties wordt uitgekozen om uit te werken. 

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

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



SNELLE
SERVICE

DRINGENDE
HERSTELLINGEN

STEEDS BEREIKBAAR
OOK ‘S NACHTS

GSM: 0475/420 837

NUYENS - DOM
SCHOTEN

ALLE GLASWERKEN

RAMEN EN DEUREN

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

• PVC en aluminium

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

Elshoutbaan 51
2900 SCHOTEN

Inbrekers stelen snoep, drank en 
toestellen uit kantine K Brecht SK 

en jeugdhuis Bastion           

De kantine van voetbalclub K Brecht SK en jeugdhuis Bastion kreeg inbrekers over 
de vloer. 
“In de twaalf jaar dat ik actief ben bij de voetbalclub is dit de derde inbraak”, 
weet Guy Matthé die de infrastructuur van K Brecht SK beheert. “Ik kreeg 
zaterdagochtend om 9.30u bericht dat het raam van de kantine was ingegooid. 
Het is gelaagd glas dat tegen inkomende voetballen bestand is. De inbrekers 
beukten met een betonblok van zo’n dertig kilogram het raam in. Dit doe je niet 
in enkele minuten.” Jeugdhuis Bastion op de parking naast de voetbalterreinen 
kreeg ook de inbrekers over de vloer. “De laatste klant is daar om op ’s nachts 
om 4.30u vertrokken. Daarna hadden de inbrekers vrij spel. Elke kast in onze 
kantine braken ze open, alle sleutels namen ze mee. Het snoep dat we achter slot 
bewaarden is weg, net als de gekoelde AA-dranken. De deur van de radiokamer 
hebben de daders geforceerd. De zware boxen lieten ze staan, de wifirouter en de 
antenne namen ze wel mee”, somt Matthé verder op. De omvang van de schade is 
nog niet duidelijk.
De camera’s aan de koetunnel 
naar station Noorderkempen 
heeft een dader in beeld. “Hij 
had twee zakken snoep vast. 
“Guy Matthé meent dat de 
daders vertrouwd zijn met de 
club. “Ze hebben doelgericht 
gehandeld en kennen onze 
interne keuken duidelijk. Ze 
wisten de sleutels liggen. De 
sleutel van het poetshok lieten 
ze hangen. Daar viel wellicht 
niets te rapen. De daders 
verstaan dus Nederlands”, 
analyseert de beheerder.
“Het jeugdhuis en de kantine 
liggen op twee sites naast 
elkaar in de Ambachtslaan. Er 
is in beide zaken op dezelfde 
nacht ingebroken. We linken de twee inbraken aan elkaar”, stelt woordvoerster 
An Denis van Politiezone Voorkempen. “De camerabeelden waarop de daders 
te zien zijn, hebben we intern in de zone verspreid, maar we konden ze nog niet 
vatten. We sporen ze nog steeds op.” Op 8 april viseerden inbrekers ook al het 
KLJ-lokaal in Overbroek. “Het is niet zeker of het hier om dezelfde daders gaat. 
Dat bekijken we nog.”

Plaatsen van ijzeren tuinhuizen, 
verzinkt, roest niet, gratis offerte 
0487.715.534 (particulier)

Te koop: mooie meisjesfiets +/- 6-9 
jaar volledig in orde, 50 euro (van 
Mintjens) tel 0494.722.135  V13

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

Te koop: 2 motorjassen in goede 

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

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

- PLAATSEN VAN DAK-EN GEVELISOLATIE                              - ONTMOSSEN VAN DAKEN

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

BVBA

                   WIJ HELPEN U GRAAG VERDER MET DE NODIGE ISOLATIE-RENOVATIEPREMIES    

PEETERS MARC

ZELFWERKEND GEREGISTREERD AANNEMER 021501

VELE REFERENTIES VAN TEVREDEN KLANTEN40 JAAR
ERVARING

staat, 1 large + 1XXL 40 euro 
per jas tel 0476.86.32.60  V14

Te koop: mannenfiets, Minerva, 
100 euro tel 0476.204.938  V15

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

Te huur: garagebox, Gelmelenstraat 
211 , Schoten, tel 0473.45.18.11  V16

Te koop: sportieve stadsfiets, niet 
elektr., merk Cannondale Tesoro, 
vpr 450 euro tel 0473.17.19.86  

V17



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

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

Tel 0498 85 96 81

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

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

03 293 08 68 - 0479 38 87 82

MOOIE 
KLASSEDAME

voor massage,
gezellige babbel, etentje, 

sauna ....

0474 565 237

www.candlelightbar.be
Meisjes gevraagd

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

Wezelsebaan 256 - 2900 Schoten 
0484 02 64 31

WAT TE DOEN IN 
SCHILDE -’s-GRAVENWEZEL               

AMERIKANEN. HET HAD ZO MOOI KUNNEN ZIJN.’
Wat herinneren we ons eigenlijk over de laatste Amerikaanse verkiezingen? De nipte overwinning van Joe 
Biden natuurlijk – in kiesmannen- en daarmee samenhangend de nederlaag van Trump plus de ophefmakende 
bestorming van het Capitool door zijn aanhangers? En waren we in Europa eigenlijk opgelucht met de afloop en 
met Joe Biden in het Witte Huis, de vragen naar de dieperliggende oorzaken van de malaise in de Amerikaanse 
politiek en de samenleving bleven. Steven De Foer, bij Standaard Weekblad actief en als Amerikakenner 
een gevestigde naam, verandert die vragen in vaststellingen en probeert een antwoord te vinden op waar 
en hoe het zo kon mislopen met de Amerikaanse droom? Praktisch: Wanneer: vrijdag 6 mei om 14 uur in 
Gemeenschapscentrum ‘Werf 44’, Schoolstraat 44 in Schilde. Info: neosschildesgravenwezel@gmail.com of 
03 658 24 38.

BEZOEK OPEN POORTJE
Het Open Poortje begeleidt gezinnen met kinderen van 0 tot 12 jaar, waar pedagogische en andere problemen 
het welzijn van het gezin ondermijnen. Arnold Schaek, directielid en verantwoordelijke voor de dagelijkse 
werking kan je rondleiden en laten kennis maken met de vele mooie initiatieven die er verwezenlijkt worden. Op 
6 mei om 14u aan Het Open Poortje VZW, Puttenhoflaan 25 in Schilde. Meer info op www.davidsfondsschilde.be/
activiteiten/06-05-22-open-poortje/.

FWIET! FWIET! - BEGIJN LE BLEU
Begijn Le Bleu kent u waarschijnlijk wel van zijn tv-optredens in onder andere ‘Foute Vrienden’, maar als 
comedian heeft hij een carrière van reeds twintig jaar achter de rug. Naast het podium is hij bovendien een 
fervent ‘vogelaar’. Van het soort met verrekijker en veldgids, wel te verstaan.  Nu gaat de comedian de baan op 
om te vertellen over de kick van het vogelspotten, over de waanzinnige verhalen achter sommige vogelsoorten 
Deze voorstelling-op-locatie gaat door in de groene long van de gemeente: het park Schildehof. Iedereen die 
ze graag eens ziet vliegen is bij deze van harte uitgenodigd op 8 mei om 15u aan de Oranjerie van het Park van 
Schilde, De Pont 45 in Schilde. Meer info via  evenementen@schilde.be.

LENTE IN DE BLOEMEN EN INSECTENTUIN
Ongetwijfeld een interessante tijd voor een bezoek aan de Bloemen en Insectentuin is de lente. Veel van onze 
planten staan volop in bloei. Bijen, vlinders en andere insecten weten dit ook. Vooral als de zon schijnt zijn ze er 
als de kippen bij. Verwacht geen lange wandeling, we bezoeken de tuin en proberen bij elke plant zijn relatie met 
insecten en de technieken die deze planten daarbij gebruiken uit de doeken te doen. Honden zijn in onze tuin 
niet toegelaten. Op 8 mei om 14.30u aan de Ingang van Schildepark, Einde Bellevuedreef. Meer info op fonneb@
telenet.be of  0498/397.173.

DE GULDENSPORENSLAG: WAT IS WAARHEID EN WAT IS MYTHE?
Vaak wordt er gezegd dat 11 juli ten onrechte als nationale feestdag van Vlaanderen werd gekozen! De 
guldensporenslag zou, in die gedachte, een mythe zijn, een eerder onbelangrijk detail in de geschiedenis en 
bovendien geen Vlaams Franse strijd geweest zijn. Bart Beheydt is van mening dat de Guldensporenslag wel 
een cruciale gebeurtenis was in de geschiedenis van Vlaanderen, maar er moet wel één en ander genuanceerd 
worden. Dit probeert hij aan te tonen aan de hand van de geschiedenis van het graafschap Vlaanderen vanaf 
het begin van zijn bestaan tot de Bourgondische periode. Op 10 mei om 20u in het Dorpshuis, Kerkstraat 24 
in ’s-Gravenwezel. Meer info via achiel.ossaer@skynet.be, 03 383 39 03 of www.davidsfondsschilde.be/
activiteiten/10-05-22-de-guldensporenslag/

FORTPADWANDELING IN KESSEL
De wandeling begint op 12 mei van 13.45u aan het fort van Kessel en loopt verder langs de spoorweg om 
zo door een bebost gedeelte op een zanderige heidevlakte te komen. Dit is de Kesselseheide, een prachtig 
natuurgebied. Uiteindelijk bereik je via een smal bospad terug het fort waar we omheen lopen. Meer info op 
secretariaat@dedrierozen.be of  03.658.87.50.

‘PIANOKWINTETTEN’ 
Jan Van Gassen neemt je mee naar, wat hij zelf noemt, de koningin van de kamermuziek: het pianokwintet. 
Muziek dus voor piano en (meestal) 4 strijkers. Weer een fijnzinnig inzicht in de wereld van de muziek. Op 12 mei 
om 14.30u in WERF44, Schoolstraat 44 in Schilde. Meer info op www.ummagumma.be.

42E CONSCIENCETOCHT
Wandelen op 15 mei vanaf 7.30u in de bossen van de Voorkempen. Ook de kleine afstanden hebben een maximum 
aan onverharde wegen. Volgens de afstand wandel je langs het Groot Kasteel, de Antitankgracht, La Garenne, 
de Halse Bossen en veel meer. Vertrek: Dorpshuis - Feestzaal De Caters, Kerkstraat 24 in ’s-Gravenwezel. Meer 
info op ronny.roothans@skynet.be of 0477 38 56 18.

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.

ALLE SOORTEN WAGENS
24/7

TEL. 0484 02 33 96

AANKOOP 
ALLE WAGENS

REEDS 35 JAAR EEN UITZONDERLIJK
SLAAGPERCENTAGE!

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

www.rijbegeleidingkruger.be  -  03 651 50 40
L



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

TENTOONSTELLING                                        TOT 22 MEI 
Jet de Kort en Marjan Verhaeghe, subtiele momenten, De Bijl, Dorp 1, Zoersel, cultuur@zoersel.
be tel 03.298.07.15

A NEW WAVE OF JAZZ                            5 MEI 20U15
Kapel Oude Klooster, Gasthuisstraat 42, Brecht, Cultuurdienst, 03.203.22.10

EXPO                                      7-8 MEI 10-18U
Minerant 2022, mineralen, edelstenen, fossielen, mineralogische Kring Antwerpen, Antwerp 
Expo, www.minerant.org, mka@minerant.org

LEESKRING                                                                     10 MEI VAN 14 TOT 16U
“Wildevrouw” van Jeroen Olyslaegers, bibiotheek@schilde.be

TONEEL                                         13 MEI T/M 12 JUNI
Zadelpijn, www.ewt.be, Deurne

FORTENGORDEL FIETSERSDAG                   15 MEI VANAF 11U
Fort Oelegem, Goorstraat 19, Oelegem, Info@fortoelegem.be, 0475.29.04.87

SCHOOLFEEST WONDERWIJZER                          21 MEI
Kerkelei 57, Schilde, jill.raman@wonderwijzer.be

THEATERVOORSTELLING                         26 MEI
Who’s afraid of Virginia Wolf? Werf 44, Schoolstraat 44, Schilde, www.werf44.be

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

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

CULTUUR
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WANDELINGEN

CULTUUR

GEZOCHT

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

WANDELINGEN

DAGWANDELING                                                                             15 MEI
In Kasterlee (Lichtaart), jefdemaeyer1957@gmail.com, 0494.570.789

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

*

Sint-Job – Koopjesjagers overrompelen 
dorpscentrum op garageverkoop 

Gezinsbond en KWB   

De garageverkoop van de lokale afdelingen van Gezinsbond en KWB 
was een onverwacht groot succes. Meer dan 250 Sint-Jobbenaren 
stelden hun garage open. De koopjesjagers, die kwamen ook van 
buiten Sint-Job, overrompelden zowaar de dorpskern.

“Na twee jaar pauze knoopten de twee verenigingen opnieuw aan bij de 
jaarlijkse traditie van de garageverkoop. Onder een heerlijk zonnetje 
fietsten en wandelden honderden inwoners van de ene garage naar 
de andere”, vertel Gert Paulussen van KWB. Maar de koopjesjagers 
kwamen niet alleen uit het dorp zelf. “Nog eens ruim 750 wagens van 
buiten Sint-Job waren op jacht. De eerste kopers belden al om 7 u 
vanochtend aan om toch maar het beste koopje op de kopt te tikken, 
hoewel de verkoop pas om 10 u startte.”

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.

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

ZOEKT DRINGEND

TUINARBEIDER en/of

TUINBESTRATER
met ervaring

Directe indienstname
Aangename werksfeer

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



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

Tuinwerken, schilderwerken, 
tel 0466.46.42.99 
(particulier)  Z600

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

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

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

Classic’s Deurne
zoekt 

HULPKOK
KOK

AFWASSER
Voor afspraak

Tel. 03 324 89 89

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

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

Je kan onze dagverse suggesties bekijken 
via FB 

en onze website: www.brasserie-ciconia.be

Gezocht

POETSVROUW

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

Vast contract

CV mailen naar

info@brasserie-ciconia.be 

of 0475 62 31 04

Sociale Huisvestingsmaatschappij De Voorkempen staat voor een grote uitdaging. Naast het beheer en 
de ontwikkeling van betaalbare sociale woningen, zal zij een actieve rol spelen in de vorming van de 
nieuwe woonmaatschappij Antwerpen-Midden/Noord. De nieuwe woonmaatschappij zal actief zijn in 15 
gemeentes. Daarom zijn we op zoek naar een:

Allround Projectleider Patrimonium (M/V/X)
Full time regime van onbepaalde duur met doorgroeimogelijkheden 

Jouw uitdagingen:
 - Je staat in voor het ganse bouwproject, van A tot Z, van voorbereidende gesprekken,
    aanstellen ontwerpers, … tot definitieve oplevering
 - Je hebt kennis van de wet op overheidsopdrachten (bij aanbestedingen)
 - Je maakt aanbestedingsdossiers op voor kleinere renovatieprojecten
 - Je beheert zowel nieuwbouwprojecten als renovatieprojecten
 - Je organiseert aanbestedingen
 - Je volgt de werfvergadering en de werfcontroles van de lopende projecten
 - Je koppelt terug naar de directie over mogelijke vraagstukken
 - Je kijkt vorderingsstaten en bijhorende facturen na en staat in voor de volledige administratieve   
       afhandeling van het project
 - Je maakt deel uit van de technische werkgroep die de toekomstige woonmaatschappij vorm zal geven

Jouw profiel:
 - Je hebt een master diploma: architectuur, industriële bouwkunde
 - Je bent een echte teamplayer
 - Je hebt 5 jaar ervaring in een gelijkaardige job
 - Je bent ambitieus
 - Je bent planmatig, proactief en vooruitziend
 - Je bent daadkrachtig en houdt van open communicatie
 - Je beschikt over leidinggevende capaciteiten

De Voorkempen – H.E. biedt jou:
 - Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
 - Een aantrekkelijke verloning overeenkomstig met de weddeschalen van het OCMW- en gemeente  
      personeel, aangevuld met extralegale voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, 
    groepsverzekering)
 - Een boeiende functie met verantwoordelijkheid en ruimte voor initiatief waar je duidelijk de 
    resultaten ziet van jouw inspanningen
 - Een stabiele, 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 
Radermacher, info@devoorkempen-he.be. Sollicitaties worden aanvaard t.e.m. 27 mei 2022.

 
 
Sociale Huisvestingsmaatschappij De Voorkempen staat voor een grote uitdaging. Naast het 
beheer en de ontwikkeling van betaalbare sociale woningen, zal zij een actieve rol spelen in de 
vorming van de nieuwe woonmaatschappij Antwerpen-Midden/Noord. De nieuwe 
woonmaatschappij zal actief zijn in 15 gemeentes. Daarom zijn we op zoek naar een:  
 

Allround Projectleider Patrimonium  (M/V/X) 
Full time regime van onbepaalde duur met doorgroeimogelijkheden 

 
Jouw uitdagingen: 

- Je staat in voor het ganse bouwproject, van A tot Z, van voorbereidende gesprekken, 
aanstellen ontwerpers, … tot definitieve oplevering  

- Je hebt kennis van de wet op overheidsopdrachten (bij aanbestedingen) 
- Je maakt aanbestedingsdossiers op voor kleinere renovatieprojecten 
- Je beheert zowel nieuwbouwprojecten als renovatieprojecten 
- Je organiseert aanbestedingen 
- Je volgt de werfvergadering en de werfcontroles van de lopende projecten 
- Je koppelt terug naar de directie over mogelijke vraagstukken 
- Je kijkt vorderingsstaten en bijhorende facturen na en staat in voor de volledige administratieve 

afhandeling van het project 
- Je maakt deel uit van de technische werkgroep die de toekomstige woonmaatschappij vorm zal 

geven 

Jouw profiel:  

- Je hebt een master diploma: architectuur, industriële bouwkunde 
- Je bent een echte teamplayer 
- Je hebt 5 jaar ervaring in een gelijkaardige job 
- Je bent ambitieus 
- Je bent planmatig, proactief en vooruitziend 
- Je bent daadkrachtig en houdt van open communicatie 
- Je beschikt over leidinggevende capaciteiten 

De Voorkempen – H.E. biedt jou: 

- Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur  
- Een aantrekkelijke verloning overeenkomstig met de weddeschalen van het OCMW- en 

gemeentepersoneel, aangevuld met extralegale voordelen (maaltijdcheques, 
hospitalisatieverzekering, groepsverzekering) 

- Een boeiende functie met verantwoordelijkheid en ruimte voor initiatief waar je duidelijk de 
resultaten ziet van jouw inspanningen 

- Een stabiele, 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 Radermacher, info@devoorkempen-he.be. Sollicitaties worden aanvaard t.e.m. 27 mei 2022. 

tel 0484.63.09.09  Z599
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



VAN LOOCK MOTOREN

SLUIZENSTRAAT 105

2900 SCHOTEN

BELGIE 

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

Brigadier Conventionele afdeling
Je taken:

• Leiding geven aan de afdeling mechanica (4 mensen)

o In overleg met planner en hoofd werkplaats

o Problemen oplossen en oorzaken analyseren.

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

o Het zelfstandig verbussen van lagerdeksels.

o Aanmaak van hulpgereedschappen

o Het machineren van assen, etc.

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

o TIG lassen van collectoren.

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

o Ventilatoren aanpassen, motorvoeten herstellen, klemmenkasten herstellen.

o Balanceren van rotoren en andere producten.

Verwacht:
• Je werkt in team verband of zelfstandig. 

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

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

werkstukken en nameten van je eigen werk is vanzelfsprekend. 

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

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

van assen etc..

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

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

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

gezond en groeiend bedrijf met veel potentieel.

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

VAN LOOCK MOTOREN

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

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

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

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

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

Verwachtingen :
• Je hebt een bachelor diploma of gelijkwaardige ervaring

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

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

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

“Van Loock Motoren”.
Voor leerlingen “Elektrotechnieken” 

van het St. Jozef Instituut.

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

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

1ste prijs: Waardebon vliegtickets 
naar New York

“Elektrotechniek 
is de toekomst voor Schoten”
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“Elektrotechniek 
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is op zoek naar een paar nieuwe
ENTHOUSIASTE MEDEWERKERS voor onze gezellige 

bistro/restaurant. Onmiddellijke indiensttreding.

FULLTIME of FLEXI ZAALMEDEWERKERS

FULLTIME ASSISTENT ZAALVERANTWOORDELIJKE

FULLTIME ZAALMEDEWERKER
van maandag tot vrijdag voormiddagen.

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

Gevraagd

BEKWAME BEENHOUWER
met opleiding

voor voltijdse job
goede verdienste, zondag vrij

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



VAN PELT
Groep Van Pelt-Paesen

VAN PELT
Groep Van Pelt-Paesen

VAN PELT
Groep Van Pelt-Paesen

VAN PELT
Groep Van Pelt-Paesen

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

 •     Technisch medewerker betoncentrale Schoten m/v
 •     Magazijnier bouwmaterialen te Schoten en Zoersel 
        met heftruckattest m/v
 •     Chauffeur betonpompwagen te Schoten 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!

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

voor onmiddellijke indiensttreding.

FULLTIME of FLEXI: 

BARMEDEWERKER
ZAALMEDEWERKER

KEUKENHULP
Kom even langs of stuur ons een mailtje.

info@pastorie-brasschaat.be

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



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

Poolse mannen doen 
renovatiewerken: bezetting, 
gyproc, betegelen, parket, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAFE CENTRAL
zoekt

CHEF KOK (m/v/x)
Ervaring vereist

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

schilderen, afbraakwerk, 
Nederlandstalig, gratis 
prijsofferte, referenties, 
tel 0496.08.41.68 of 
0496.63.79.78  Z592

Gevraagd: oude bromfi ets, 
jukebox, fl ipperkast, 
buitenboordmotor, boten, 
benzinepomp, etc 0031 6 
46331823  (particulier) Z590

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

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

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

















Gratis opruimen van in-
boedels, bel vrijblijvend 
0478.53.67.19 (particulier)  Z594

Tuinwerken, schilderwerken, tel 
0466.46.42.99 (particulier)  Z600

Schilderen, bezetten, bete-
gelen, afbraak, gyproc tel 
0483.72.05.62 (particulier) Z602

Vrouw zoekt werk: poetsen, 
dinsdag en donderdag , erva-
ring tel 0498.08.76.50  Z598

Vlaams Belang toetert en wappert: 
“Verlaag die benzineprijzen!”     

Vlaams Belang Schoten heeft actiegevoerd aan het tankstation van Esso Express 
in de Ridder W.V. Havrelaan. De partij wilde met spandoeken protesteren tegen 
de torenhoge brandstofprijzen. “Want we “betalen ons blauw aan de pomp”, zegt 
afdelingsvoorzitter Tommy Van Look. 

“Het maakt niet uit of je benzine of diesel tankt, bij elke tankbeurt wordt onze 
portemonnee leeggeschud. En voor elke liter die de burger koopt, gaat een liter 
naar de staat, want de helft van de brandstofprijzen bestaat uit belastingen. 
Het wordt tijd dat 
ze in de Wetstraat 
eens luisteren 
naar de mensen 
in de Dorpstraat: 
maak tanken terug 
betaalbaar”, aldus 
een strijdvaardige 
Tommy Van Look.

“Hoog tijd dus dat die 
meerinkomsten terugkeren naar de mensen”, besluit Van Look. Vlaams Belang 
stelt drie concrete maatregelen voor om dat te bereiken. “Verlaag de btw op 
brandstof naar 6 %, want brandstof is geen luxeproduct. Verlaag de accijnzen 
op brandstof niet met een luttele 17 cent, maar naar het door de EU toegelaten 
minimum, goed voor meer dan 25 cent. En voer een tijdelijke plafondprijs in van 
1,60 euro in, de prijs van voor de crisis.”

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

Alle renovatiewerken, bete-
gelen, pleisterwerken, bad-
kamers, elektriciteit, gyproc, 
schilderen, parket leggen tel 
0488.202.848  (particulier) Z603

Renoveren van verlichting: op-
nieuw bekabelen van luchters 
en staande lampen, vervangen 
stekkers en schakelaars, instal-
latie snoerdimmer enz… gsm 
0475.79.65.12 (particulier)  Z801



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

BRECHTSEBAAN 274 - 2900 SCHOTEN

Volledige voetverzorging
Aangepaste behandeling diabetes
Ingegroeide nagels
Eeltverwijdering
Nagelcorrecties

voeten & 
tenen

Medische voetverzorging bij u thuis
(alleen op afspraak)

Ost Dirk
Tel. 0495 48 36 75

PEDICURE

Aangepaste behandeling voor
diabetes- en reumapatiënten

Braamstraat 4
2970 Schilde

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

Creëer uw 
eigen geluk, 
maar laat 

ons helpen!

Uw lokale AXA-bank

Onafhankelijk financieel 
advies & beleggingen

Onafhankelijke 
verzekeringsmakelaar

Tel. 03 680 17 70 www.dellafaille.be

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

Thuisverpleging
Wit-Gele Kruis
Afdeling Zoersel-Schilde

Turnhoutsebaan 329 / 2970 Schilde
03- 383 23 85

 Wachtdienst
 dierenartsen

voor Antwerpen en omgeving 
gedurende weekend & feestdagen

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

 Wachtdienst
 dierenartsen

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

DOKTERS

APOTHEKERS

MEDISCHE HULP
TIJDENS WEEKENDS EN FEESTDAGEN

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

0900 10 512 
ELK WEEKEND
van vrijdagavond 19.00u tot maandagochtend 
08.00u
OP OFFICIËLE FEESTDAGEN
vanaf de avond voor de feestdag 19.00u
tot de ochtend na de feestdag 08.00u
TIJDENS DE WEEK
contacteer uw huisarts

* gesprekskost 0,45 e

De Lelie
zorg voor mensen, door mensen

thuisverplegingsinds 2017

info@thuisverpleging-delelie.be
thuisverplegingdelelie
Thuisverpleging De Lelie

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

www.thuisverpleging-delelie.be

tel. ���� / ��.��.��

Vips Scheldeprijs dragen 11000 euro 
bij aan Kom op Tegen Kanker   

Alexander Kristoff was op 6 
april niet de enige winnaar 
van de Scheldeprijs. In de vip-
tenten langs het parcours 
werden via een tombola voor 
Kom op Tegen Kanker twee 
door Patrick Van Staeyen 
geschonken bolides van 
racefietsen verloot onder 
de bijna duizend deelnemers 
aan de festiviteiten. De actie 
bracht liefst 11000 euro op 
voor het goede doel.

Peter Vreugde en Alain Willems 
verwenden tweehonderd 
gasten. Eén ervan is 
Schotenaar Luc Vanhaelst, 
zaakvoerder van Wooddesign 
in Kontich.

Dat hij zelf met een racefiets van 3000 euro naar huis mocht bollen achteraf, 
had Luc niet durven hopen. “Dat was echt een gelukslot. Mijn dochter Alissa (9) 
kwam het mee vieren. De fiets komt goed van pas. Ik was me dat laatste tijd de 
bedenking aan het maken dat ik opnieuw wat meer beweging kan gebruiken. Dit 
is de ideale gelegenheid om dat goede voornemen in de praktijk te brengen”, 
aldus Luc.



Het beste aanbod in
mobi l i te i tshulpmiddelen !

Hego Nijlen
Herenthoutse-
steenweg 101

Hego Genk
Hasseltweg 152
Hego Rekem
Steenweg 140

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

EIGEN TECHNISCHE DIENSTEIGEN TECHNISCHE DIENST -- ERKEND VERSTREKKERERKEND VERSTREKKER

WWW.HEGOMOBILE.BEWWW.HEGOMOBILE.BE
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