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Braderijsaus doet Schoten Geniet
nog beter smaken
De verwachtingen voor de Schotense braderij, die tijdens het laatste weekend
van juni voor het eerst in bijna drie jaar nog eens georganiseerd wordt, zijn
hooggespannen. De organiserende handelaarsvereniging Geniet van Schoten
staat voor haar vuurdoop, maar heeft met een sterk driedaags programma
aan alle doelgroepen gedacht. Op het menu staan shopping, muziek van lokale
artiesten en dj’s, animatie en héél véél eten en drinken.

Oude Kapel heropend in Brecht

Van vrijdagmiddag 24 juni tot zondagavond 26 juni 20 uur. Dan moet de zowat
zeshonderd meter lange autovrije winkelas tussen Kuipersstraat en Rodeborgstraat
één groot feestparcours worden. Niet alleen de gesoldeerde prijzen van de winkeliers
uit de Paalstraat en andere delen van Schoten – want ook die zijn uitdrukkelijk welkom
met hun koopwaar – zullen de aandacht trekken van de hopelijk duizenden bezoekers.
Het bestuur van Geniet Van Schoten, dat de braderijfakkel overnam van de oldskool
middenstandsvereniging AMBS, heeft er veel zin in. Stoffenverkoopster Silke De
Backer (Stoffe & Koffe), Steven Willekens (Slagerij Willekens), horecaman Serge De
Groof (De Riddershoeve), kaasexpert Daniël Thirion (De Kaaspoort), drukker-uitgever
Nathalie Biermans (Bode Van Schoten) en andere neringdoeners stelden met steun
van schepen en bestuurslid Véronique D’Exelle een programma samen dat een mix is
van hun eigentijds evenement Schoten Geniet, dat vorig jaar in september in première
ging, en de traditionele braderij, zoals de Schotenaren die al ruim een halve eeuw
kennen.

GROS Wijnegem wordt MOSAR

Werfrock in Schilde

Cultuurprijs voor Luc Caals

“Wat we allemaal wat misten in september waren voldoende stalletjes om te eten en te
drinken”, beseft Nathalie Biermans. “Die zullen er dit keer dus wel en in overvloed zijn.
En niet alleen op de Markt waar een achttal lokale horecazaken opnieuw een culinair
dorp zullen optrekken.”
Na een mini-relletje zullen ook de standhouders, waaronder lokale politieke partijen en
deelnemende verenigingen, zoals vroeger hun eigen drank mogen verkopen. ‘Vlaams
Belang verzekert de authenticiteit van de braderij’, riep gemeenteraadslid Tommy Van
Look. Misschien wat te veel eer voor zichzelf, maar feit is wel dat het aanvankelijk
ingestelde exclusiviteitsrecht van Schoten Geniet op het tappen van pintjes, werd
afgevoerd.
“We hopen natuurlijk dat de partijen hun drank lokaal inkopen en geen dumpingprijzen
hanteren want dat zou oneerlijke concurrentie betekenen ten opzichte van de door
corona zwaar getroffen horecazaken”, rekent Serge De Groof op solidariteit.
Maar de braderij 2022 zal meer zijn dan een driedaags koopjesfeest en bacchanaal.
Woordvoerder en Centrummanager Stijn De Meurisse “We pakken uit met
straatanimatie, kermisattracties en presenteren op ons grote podium op de Markt
artiesten waaronder heel wat lokaal bekend talent: Eric Melaerts uit ’s-Gravenwezel en
uit het eigen Schoten Boegie Woegie Man, Jean Bosco Safari, Dirk Cassiers, Luc Caals
en dj FRANK. Schlagerartiest Wim Soutaer en Charles Van Domburg zijn de vreemde
eenden in dit gezelschap, maar ook hun Nederlandstalige ambiance-schlagers zullen
vast in de smaak vallen.

BRADERIJ

SCHOTEN GENIET!
shopping i eten i drinken
muziek i animatie

voor jong & ou
d
Vrijdag 24 JUNI

ZATERDAG 25 JUNI

ZONDAG 26 JUNI
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Braderij
Kermis & foodtrucks
Kinderdorp met animatie
Straatanimatie

Braderij
Kermis & foodtrucks
Kinderdorp met animatie
Straatanimatie

Braderij
Kermis & foodtrucks
Kinderdorp met animatie
Straatanimatie

MARKTPLEIN
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Culinair dorp
VIP receptie sponsors
Eric Melaerts & Filip Bolaert

Culinair dorp
Free podium
Jean Bosco Safari
Wim Soutaer & Charles Van Domburg
Straffen Toebak
DJ F.R.A.N.K.

Culinair dorp
Free podium
Boegie Woegie Man
Luc Caals
Dirk Cassiers & band

14u - 22u

18u - 23u

9u30 - 22u

11u - 23u

INVEST

www.genietvanschoten.be
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11u - 20u

De winkeliers van Schilde nodigen uit
De winkeliers van Schilde nodigen uit
De winkeliers van Schilde nodigen uit

braderij - markt - kermis
braderij - markt - kermis
braderij - markt - kermis

VRIJDAG
VRIJDAG 24
24 JUNI
JUNI
VRIJDAG
24
JUNI
vanaf
17u
vanaf 17u

op de autovrijevanaf
Turnhoutsebaan
- centrum
17u
op de autovrije Turnhoutsebaan
- centrum
op de autovrije Turnhoutsebaan - centrum

shoppen
shoppen - lekker
lekker eten
eten - gezellig
gezellig feesten
feesten
shoppen - lekker
eten - gezellig feesten
De winkeliers toveren de Turnhoutsebaan
De winkeliers toveren de Turnhoutsebaan
om in een feestbaan. 10 verschillende
om in een toveren
feestbaan.
10 verschillende
De winkeliers
de Turnhoutsebaan
muzikale live-acts zullen u verrassen
muzikale
live-acts zullen
u verrassen
om
in een feestbaan.
10 verschillende
tijdens uw bezoek.
bezoek.
muzikale live-acts tijdens
zullen uuw
verrassen
tijdens uw bezoek.

Niet alleen verwelkomen we
Niet alleen verwelkomen we
2 Reuzenbellenblaas-artiesten,
2 Reuzenbellenblaas-artiesten,
Niet
alleen verwelkomen we
de winkeliers delen ook
deReuzenbellenblaas-artiesten,
winkeliers delen ook
2
2500 bellenblazers uit.
2500
bellenblazers
de
winkeliers
delenuit.
ook
2500 bellenblazers uit.
Winkelcentrum Schilde vzw ism
Winkelcentrum Schilde vzw ism
Winkelcentrum Schilde vzw ism

Maaltijdservice

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

Volledige info & maandmenu
www.petruskokaanhuis.be
1 juli

Broccolisoep &
kruidenkaas

Alaska pollak “Millefeuille” met een Zuiderse
groentenstoofpot met krieltjes

2 juli

Champignonroomsoep

Chipolatta met vleesjus, bloemkool in
béchamelsaus en aardappelen

3 juli

Soep vd dag

Kip met een appelcerry sausje en
zomerse rijst

4 juli

Tomatensoep
met balletjes

Tomate-crevete met een fris slaatje met een
eitje en puree

5 juli

Groene
groetesoep

Spaghetti Bolognaise met
geraspte kaas

6 juli

Tomaatpaprikasoep

Speenvarken me blackwellsaus wittekool in
béchamel en gekookte aardappel

7 juli

Courgettesoep

Luikse balletjes met zomerse groentjes en
puree

8 juli

Wortel
pompoensoep

Sate “Stroganoff” met witte kool en gebakken
aardappelen

9 juli

Kippensoep met
kerrie

Steenbolkfilet met preisaus en andijviepuree
met spekjes

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

Kort Nieuws uit Brecht en Sint-Job

SINT-JOB – PLANTENBIB VERKOOPT NU OOK PRODUCTEN VOOR MOESTUIN
Van bij de start was de Sint-Jobse Plantenbib een schot in de roos. Bij haar
verhuizing naar Sint-Job raakte Sarah Eyckerman gefascineerd door haar planten in
de tuin die bij het huis hoorde.
Kende ze eerste niet veel van
planten, dan ging ze zich er
steeds meer in verdiepen. Ze
richtte zelfs een Plantenbib
op om stekjes en planten
te ruilen. Systematisch
breidde de bib uit met een
grotere plantenkast. Nu
komen er ook producten bij
voor de moestuin. Je kan
ze telefonisch of per mail
reserveren en afspreken om af te halen. Betalen kan cash of met Payconiq.
De Sint-Jobse Plantenbib, Begonialaan 11, Sint-Job
SINT-JOB – BINNENKIJKEN IN DE JOBTUIN
Op zondag 22 mei openden de scholen van O.C. Clara Fey de deuren van 10 tot 16u.
Er waren rondleidingen en
toekomstige leerlingen
konden
kennismaken
met de verschillende
opleidingen. Inschrijven
kon dan ook. Opleiding
Tuinbouw organiseerde
een
bloemenverkoop
in de grote serre. De
leerlingen
Schilder-

info@petruskokaanhuis.be
Tel: 03 376 71 07
10/06/2022 09:26
decorateur maakten samen met de leerlingen bouw, hout, tuinbouw,
metaal,
magazijnmedewerker en confectie het schoolcafé ‘Cantina Corona’. Ook in de
samentuin Jobtuin kon iedereen vrij een kijkje nemen. Dankzij het mooie weer werd
het een stralende opendeurdag.

LEDENWERVINGSACTIE NEOS BRECHT
Half mei was er een grote ledenwervingsactie met als doel Neos Groot Brecht voor te
stellen aan de senioren
van de gemeente met
een voordracht van
Annemie Struyf - ‘Het
Hoge Noorden’. Annemie
Struyf wist de 64
aanwezigen te boeien
met haar verhaal over de
migratie van Vlamingen
naar Noorwegen en hoe
de opnames voor haar
tv-reeks verlopen. Het
Neos-bestuur heeft alleen maar positieve reacties ontvangen over de organisatie
en de ontvangst van Annemie Struyf met dit boeiend onderwerp en nog dezelfde
avond werden er al nieuwe lidkaarten verkocht.

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

T. 0474 71 53 97

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

Carolien Snoeys,
8C8 VASTGOED BVBA

ANTWERPEN

MERKSEM

WILRIJK

DEURNE

DEURNE

Commerciële
ruimte
114m²,
centr. gel. Open rmte mt apart
bureel, toilet en kitchenette. Incl.
kelderberg.
€ 119.000,00

Instapklaar app. 97m2, op 6e
verd., centr. gel. Liv., kk, badk, 2
slk, dress., 2 terr. mt open uitzicht.
Opt.: garagebox.
€ 215.000,00

Mooi app. 90m², op de 12e verd.,
in het centr. Rme liv., badk,
kk, 2 slk, 2 terr. met prachtig
uitzicht.
€ 219.000,00

Lichtrijk app. 93m², op 4e verd.,
centr. gel. Liv., vernwde kk, badk,
2 slk, terr, incl. garagebox. Ideaal
voor starters!
€ 219.500,00

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

LuitenantLippenslaan56:EPC:239 kwh/m²
Vg-Wg-Gmo-Gvkr-Gvv

Victor Govaerslaan 37/6: EPC: 157 kWh/m2
Vg-Wg-Gmo-Gvkr-Gvv

Bist 70: EPC: 244 kWh/m²
Vg-Wg-Gmo-Gvkr-Gvv

Bisschoppenhofln 423: EPC: 127 kWh/m2
Vg-Wg-Gmo-Gvkr-Gvv

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

ANTWERPEN

BRASSCHAAT

SINT-JOB

MORTSEL

SINT-JOB

2
stijlvolle
app.,
op
een
toplocatie! 48/80m², 1/2 slk,
open kk, tuin/terras, incl. privékelderberg.,...
Va. € 235.000,00

Gezellig app. 86m², op de 1ste
verd., rustig gelegen, Leefr.,
open kk, 2 slk, badk, terras. Incl.
garagebox.
€ 269.000,00

Gelijkvl. handelspand 120m2,
comm. gel. Open rmte mt koelcel,
berging, apart toilet, tuin mt
terras, garagebox,... € 335.000,00

Modern app. 79m², op 1e verd.,
centr. gel., 2 slk, kk, badk, deels
overdekt terr. (42m²), autostnplts,
kelderberg.,...
€ 339.000,00

Charmante woning op 1.035m²,
centr. gel., Liv., kk mt eetplts,
3 slk, 2 badk, polyval. rmte (20m²),
mooie tuin mt terr.,... € 395.000,00

VanDeWervestr. 12: EPC: 268/158kWh/m2
Vg-Wg-Gmo-Gvkr-Gvv

De Tomermaat 66: EPC: 254 kWh/m²
Vg-Wg-Gmo-Gvkr-Gvv

Kerklei 31: EPC: 120 kWh/m2
Vg-Wg-Gmo-Gvkr-Gvv

Van Peborghlei 15/1V: EPC: 97,20 kWh/m2
Sted. inlichtingen in aanvraag

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

BORSBEEK

BRASSCHAAT

SINT-LENAARTS

ZOERSEL

BRECHT-ZUID

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

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

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

Opbrengsteigendom
centraal
gelegen in Sint-Antonius. 3
appten., 1/2 slk, terras. Allen
verhuurd.
€ 449.000,00

Eigentijdse woning op 730m²,
rust. gel. Liv. (44m²), kk, 3 slk, badk,
bur., inpand. gar., aangelegde
tuin mt 2 terr.,...
€ 475.000,00

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

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

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

Zoerselstnwg57:EPC: 230-166-337kWh/m2
Vg-Wg-Gmo-Gvkr-Gvv

Vlierbeslaan 22: EPC: 217 kWh/m2
Vg-Wp-Gmo-Gvkr-Vv

SINT-LENAARTS

BRECHT

SINT-JOB

EKEREN

OVERBROEK

70%

VERKOCHT

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

Res. Rose Gardens, 7 nieuwe
woningen, centr. gel. 140 - 182m²,
2/3 slk, LIFT, ZW-tuin + gemeensch.
tuin,...
Va. € 489.000,00

Gelijkvl. woning op 2.506m²,
centr. gel. bij Brechtse Heide!
Liv, kk, 3 slk, badk, gar, zold.
(uitbreid.mog.).
€
495.000,00

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

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

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

Nollekensweg 75: EPB: E20
Vg-Wg-Gmo-Gvkr-Gvv

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

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

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

SCHILDE

BRASSCHAAT

WESTMALLE

BRECHT

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

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

Ruim landhuis op 1.410m², rust.
gel., Leefr. (68m²), kk, 4 slk, 2 badk,
bur., polyv. rmte (87m²), dubb.
gar., keld., tuin,...
€ 720.000,00

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

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

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

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

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

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

T. 03 636 47 47
www.coga.be

GRATIS WAARDEBEPALING
PERSOONLIJK • DESKUNDIG • GEDREVEN

KANTOOR NOORD
GEMEENTEPLAATS 17
2960 BRECHT

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

0495 22 38 63

nieuwbouw - renovatie - herstelling
Plaatsen van rookmelders
Domotica !

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

Applaus voor fietsers op weg
naar het werk
Fietsersbond Voorkempen, actief in de gemeenten Wijnegem, Schilde, Zoersel,
Malle organiseerde zopas zijn applausactie in het kader van Wereld Fiets Dag op de
Turnhoutsebaan in Schilde (kruising Kerkelei-Oudebaan).
Op die plek komen ’s ochtends veel fietsers voorbij op weg naar school of naar het
werk. Bedoeling van de Fietsersbond is om de fietsers te danken voor het feit dat ze
voor een milieuvriendelijk transportmiddel hebben gekozen en dus niet de auto).
Opvallend was het grote aantal speed pedelecs. “We willen ook de aandacht vestigen
op het feit dat het fietspad er hier in het centrum niet altijd goed bij ligt. Daar
moet dringend wat aan worden gedaan. Anderzijds waarderen we wel de recente
inspanningen van het gemeentebestuur van Schilde dat er een aantal fietsstraten
zijn bijgekomen”, beklemtoont Gert Stynen, voorzitter van Fietsersbond Voorkempen.

Fietsersbond Voorkempen plant op
zaterdag 3 september een actie in
Westmalle. Daarbij zal de focus liggen
op het ontbreken van veilige, vrije fietspaden op het vak Westmalle – Sint-AntoniusZoersel, de enige ‘missing link’ tussen Deurne en Turnhout.

Appartement te Huur in De Panne. Modern, luxe hoekapp.120m2,
terras 40 m2, gans de dag zon en
zeezicht ! Enkele stappen van de
zee op de Esplanade, verkeersvrij
en rustig ! Grote LV, open KK met
allerlei toestellen. 2 badk. 1 met
bad en 1 met inloopdouche, wasmachine en droogkast ! digitale
TV en internet. 2 wc’s, 3 slpks met
dubbele bedden 180 cm en kast,
parkingplaats onder het gebouw.
5de verdieping, max 6 pers. vrij
vanaf 27/8 tot einde september
. per week = 625 euro alles inbegrepen. Inl. 0479/44.35.15

Niemand merkte dat ik niet
goed kon schrijven
— Ronny, 60 jaar

Cursussen voor volwassenen,
overdag of ’s avonds
· Starten met computer,
smartphone of tablet
· Je kinderen helpen met huiswerk
· Beter leren lezen of rekenen
· Omgaan met stress
Maak nu een afspraak
voor een gesprek
☏ 03 230 22 33
www.ligo.be/antwerpen

Ik wil mijn kinderen kunnen
helpen met hun huiswerk
— Tirhas, 29 jaar

Mondovino zet zomerseizoen in met
gecombineerd barbecue/roséfestival
Rosé en barbecuewijnen werden door Philippe Wouters van Mondovino in Schoten
vroeger op twee verschillende momenten aangeboden ter degustatie. “Dit
keer heb ik voor een combinatie gekozen. Voor de eerste keer lieten we ook
de verplichte reservatie achterwege. Iedereen had vrije toegang”, aldus de
zaakvoerder van de speciaalzaak in de Vordensteinstraat.
De mensen hebben veel zin in lange avonden op het terras met een vol, lekker
glas erbij. Dat kunnen we afleiden uit de opkomst bij Mondovino. “Met de Bodegas
Carchelo, Monastrell-wijnen uit Jumilla (Spanje), een bio-rosé mét gedeeltelijke
houtrijping van Weingut Huber (Oostenrijk) en de Château La Fleur Haut Carras
uit Pauillac, een wat duurdere klepper, hadden we enkele nieuwigheden op de
toog staan die meteen in de smaak vielen. En tussen het proeven door konden

Leren
Verbinden
Versterken

KLEINE EN GROTE
RENOVATIEWERKEN

Interieur, exterieur, bezetten,
gyproc, alle specialisaties,
ramen, speciale projecten
0496 781 768
zibi.arte@gmail.com

de deelnemers proeven van het gratis
aangeboden
barbecue-buffetje”,
aldus gastheer Philippe.
Intussen is Philippe zelf toe aan een
noodgedwongen gedeeltelijke pauze.
De wijnkenner krijgt een knieprothese
en de winkel zal daardoor tot 19 juni op
weekdagen gesloten blijven. “Dankzij
mijn uitgebreid team van freelance
wijnconsulenten zullen particulieren
ook in die periode op vrijdag en
zaterdag terechtkunnen in Mondovino.
Met dank aan vorige eigenaar Peter
Dieleman en de anderen om in de
bres te springen terwijl ik revalideer”,
besluit de flexibele ondernemer.

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

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

Gratis prijsofferte
Tel. 0475 38 55 69

Innovatieve
dorpszaal (eindelijk)
zo goed als af
Tijdens Openwervendag op 15 mei kon
iedereen de nieuwe dorpszaal in de
pastorietuin van Halle-Zoersel komen
bekijken. Bezoekers konden tegelijkertijd
hun suggesties voor een naam in een
brievenbus deponeren.

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

KOM ONS
N
ONTDEKKE
N
IN SCHOTE

THONG THAi
Traditional Thai massage
Paalstraat 94
2900 Schoten
T. 03 231 01 86
0470 19 32 10

www.thongthaimassage.be

De zaal is pas tegen het bouwverlof
volledig af. De restauratie van de
pastorie, waar de nieuwe zaal tegenaan
leunt, zal langer duren. Na de restauratie
zullen de parochie en de kerkraad de
pastorie delen met verenigingen. In
de dorpszaal kunnen verenigingen
en
particulieren
evenementen
organiseren. De verwarming gebeurt
op een innovatieve manier, dankzij het
Europees subsidieprogramma ‘Solarise’
van ‘Interreg 2 Zeeën’. Zo komen er
op het dak thermische zonneleien,
gekoppeld aan een waterpomp met een
ijsbuffersysteem.

Het project kwam met twee jaar
vertraging tot stand, door protest van
de buren rond de impact op de groene
pastorietuin, de parkeerproblemen en
de kostprijs. Het bestuur verdedigde zich
door te zeggen dat het zo de afgesloten pastorietuin openstelt voor de inwoners, al
heeft het ook de plannen aangepast en het gebouw anderhalve meter lager gemaakt.

STIJL & COMFORT
1000 M SCHOENEN • LEDERWAREN • REISARTIKELEN
2

TERUG OP
VAKANTIE

WWW.FRAMANDI.BE

Bredabaan 757 • 2930 Brasschaat
Tel. 03 337 07 30
OPEN: ma.: 13.30 tot 18.30u.
di.-vrij.: 9.30 tot 18.30u.
zat.: 9.30 tot 17.30u
Ruime gratis parking bij de winkel.

ADV FRAMANDI_Vakantie_190x125_BvS.indd 1

Geniet van Schoten: alle handelaars
moeten verplicht lidgeld betalen
Alle handelaars van Schoten krijgen binnenkort een uitnodiging in de bus
om hun lidgeld te betalen voor Geniet van Schoten. Ze hebben geen keuze.
Die bijdrage is verplicht en moet de nieuwe handelaarsvereniging Geniet
van Schoten 70.000 euro per jaar opleveren.

9/06/2022 14:17

Omwille van corona werd de bijdrage van de handelaars in 2021 niet geïnd,
maar in 2022 zal dit wel gebeuren. De gemeente legt evenveel bij als alle
handelaars samen. De inning van de bijdragen van de handelaars levert 70
000 euro op. Door het engagement van het lokaal bestuur zal het jaarlijks
werkingsbudget stijgen tot 140 000 euro.
“Alle handelaren dragen bij, maar plukken ook de vruchten van de
communicatie, acties en promoties die op touw gezet worden”, aldus
D’Exelle. “Geniet van Schoten organiseert immers doorheen het jaar
verschillende activiteiten en evenementen om de handelaars te steunen,
denk maar aan het evenement Schoten Geniet. Iedere ondernemer met een
openbare en publiek toegankelijke ruimte zal voortaan kunnen meedoen
met activiteiten, evenementen en promoties, ook de handelaars buiten het
kernwinkelgebied.”

www.dirkvanlaerbvba.be
info@dirkvanlaerbvba.be

De gemeenteraad, die met schepen Véronique D’Exelle ook een
vertegenwoordiger in de raad van bestuur van Geniet van Schoten heeft
zitten, keurde het belastingreglement zopas goed. Lid worden is geen vrije
keuze. Iedereen die een ‘publiek toegankelijke commerciële vestiging’
uitbaat zal een bijdrage dienen te betalen. Vrije beroepers ontspringen
de dans net als niet-commerciële dienstverstrekkers en sociale
dienstverleners.
“De handelaren dragen bij
afhankelijk van de grootte en
de ligging van hun commerciële
vestiging”, aldus D’Exelle. “De
jaarlijkse bijdrage varieert van
75 euro (voor een kleine bakker
buiten het kernwinkelgebied),
450 euro (voor de grote zaken
op de Bredabaan) tot 600 euro
(voor de grootste winkels in het
kernwinkelgebied). Op deze manier
dragen ook ketens en handelaars
buiten de kern hun steentje bij tot
de versterking van de handel in
Schoten.”

Alvast gemeenteraadslid Kurt Vermeiren (Vooruit) hekelde het feit dat ook
winkeliers in de wijk Deuzeld, waar acties van Geniet van Schoten haast
nooit plaatsvinden, verplicht worden om een bijdrage te leveren.

www.dirkvanlaerbvba.be
info@dirkvanlaerbvba.be

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

START VERKOOP - DOnderdag 23 JUNI
van 16u tot 20u
Locatie: Kapellei 3 Sint-Antonius/Zoersel

1 Handelsruimte
9 luxe appartementen

vanaf 80m² tot 167m²

Kom zeker langs!

TI NE L
Sint-Antonius / Zoersel

Hoek Kapellei - Kwikaard
Sint-Antonius/Zoersel

Info & Verkoop
0479 01 01 01
info@cm-vastgoed.be
cm-vastgoed.be

Brecht – Buurt Broekhoven heropent
380 jaar oude kapel van
Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën
Het gehucht Broekhoven is een van de oudste nederzettingen van Brecht. De
buurt brengt dit graag in herinnering en heropende de 380 jaar oude kapel van
Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën, ook wel het Heikenskapelleke genoemd.
Buurtbewoners poetsten deze op, de gemeente schonk een infobord dat ze
officieel inhuldigden

tooiden zich voor de gelegenheid in achttiende-eeuwse klederdracht. Terwijl
Herwig en Liesbeth zich als burgers van weleer hadden gekleed, was Dirk de
verpersoonlijking van de rijke edelman J.J. Harrewijn. “Hij was destijds secretaris
van Brecht en griffier op de rechtbank van het kanton Brecht”, weet Francken.
“Na de verwoesting van de kapel tijdens de Tachtigjarige Oorlog is de kapel
heropgebouwd in 1642 en opnieuw gewijd als de kapel van Onze-Lieve-Vrouw
van Zeven Weeën, de zeven smarten van Maria. Veertig jaar geleden, op 16
mei 1982, is de kapel na vier jaar restauratie door architect Jan Van Boxel en
leerlingen van VITO Hoogstraten opnieuw opengesteld. Daarom organiseren we de
heropening op 15 mei.” Hiervoor hebben buurtbewoners met steun van gemeente
en kerkfabriek Sint-Michiel hard gewerkt. Het startschot daarvoor werd gegeven
afgelopen oudjaar. “Toen luidden we de klok van de kapel opnieuw sinds lang”,
vertelt Liesbeth Lippens. “Er is hard gepoetst en gedaan om de kapel in ere te
herstellen. Samen met twee buurtbewoonsters hebben we het altaarkleed
vernieuwd. Dat was helemaal verduurd.” De stof haalden ze bij Annie’s Boetiek
in Hoogstraten. Zij naait onder meer voor het kapucijnenklooster Meersel-Dreef.
“Ze heeft ons erg geholpen om de juiste borduursels te maken. Een hele winter
hebben we geborduurd.”
Opzet is om van de kapel na meer dan vijf eeuwen opnieuw een trefpunt voor de
buurt te maken. “Vanaf 2023 willen we de kapel elke weekend in mei openstellen.
We openen ze ook op vraag. Op 2 juli 2023 plannen we hier ook een buurtfeest”,
licht Herwig Chantrain al een tip van de sluier. Het drietal realiseerde ook een
historische wandeling. Hiervoor schreven ze een brochure. “De gemeente heeft
de wandeling ook opgenomen in de erfgoedapp en voor wie wil gidsen we ook
groepen door onze buurt.”

De originele kapel dateert al uit de vijftiende eeuw. “Deze werd in 1460 gebouwd
door de buurtbewoners. Het is gelegen naast de driehoek Sint-Lenaartsebaan,
Lege Weg en Broekhovenstraat. Hierop situeert zich het heiken, destijds de
plaats waar de buurt gemeenschappelijk het vee liet grazen. De kapel werd druk
bezocht door pelgrims”, vertelt Herwig Chantrain. Samen met Dirk Francken en
Liesbeth Lippens is hij de initiatiefnemer om de kapel in ere te herstellen. Ze

GEVRAAGD
WIJNEN - CHAMPAGNE
en PORTOS
Aankoop volledige wijnkelders
en kelderresten

Tel. 03 295 60 60 (tijdens kantooruren)

TE HUUR

VAKANTIEWONING
PENTHOUSE - KROATIE
0496 506 055

Binnenbonsai • Buitenbonsai
Cursussen / Advies

‘ Bonsai
Kikyo

Domein ‘t Veerle • Groot Veerle 31 • 2960 St-Lenaarts

‘ Bonsai
Kikyo

0473 866 355 • 0477 269 605

Verzeker jij de toekomst
van jouw erfgoed?
Doe nu een gift op
ErfgoedChallenge.be

Imker verwelkomt mensen
in dorpscentrum
De eerste van een reeks nutskasten in Zoersel heeft recent een make-over gekregen.
Het nutshuisje aan de Zoerselsteenweg in Sint-Antonius, vlak aan de rotonde bij de
Achterstraat, is omgevormd tot het graffitikunstwerk ‘De imker’. Kunstenaar Joris
Lacroix kreeg al veel positieve reacties toen hij er aan bezig was. “Fietsers stopten voor
complimenten. Mensen kwamen een babbeltje slaan. Autobestuurders toeterden en
staken hun duim op. Ik ben ervan overtuigd dat de inwoners van Zoersel dit werk gaan
appreciëren.” Een anti-UV-laag en
anti-graffiticoating zullen het werk
de komende jaren beschermen.

Gift

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

BELASTINGSBRIEF
INVULLEN !!!

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

In 2020 vroeg de cultuurdienst
van de gemeente Zoersel aan de
straatkunstorganisatie Treepack
om de saaie nutskasten om te
toveren tot een stukje graffitikunst.
De Zoerselaars konden hun zegje
doen en beslisten dat ‘zorg voor de
natuur en het landelijke karakter van Zoersel’ het globaal thema van de nutskastenkunst
werd. Maar ‘De imker’ knipoogt ook naar de stedenband met Bohicon in Benin, die in
2021 tien jaar bestond. De witte bloemen op de muurschildering verwijzen naar de
katoenplantages daar. Bovendien wil de gemeente samen met enkele organisaties een
bijenproject opstarten in Bohicon, waarbij vijf bijenkasten onder meer de bestuiving
moeten verhogen.
Treepack zal nog zes andere nutskasten onder handen nemen. In een tweede fase worden
tientallen andere kasten opgefleurd door de leerlingen van de academie voor beeldende
kunst. In 2023 komt er een nieuwe fietsroute die kunst- en architectuurpareltjes uit
Zoersel verbindt, inclusief de opgefleurde kasten.

ZATERDAG
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#eenhartvoorwezel
#pareldervoorkempen
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De DORPSDAG wordt ook mede mogelijk gemaakt door de steun van:

LISA - MARIE.
BEAUTY ROOM
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SEMAVI FASHION
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ZATERDAG 18 JUNI 2022
#eenhartvoorwezel
#pareldervoorkempen
#sgravenwezel

VANAF

17U CENTRUM ‘S-GRAVENWEZEL

• FEESTMARKT • FASHION CATWALK • FUN 4 KIDS
• FIREWORKS • FEELGOOD MUSIC & ACTS • FOOD & DRINKS
PROGRAMMA: doorlopend, van 17u tot 23u:
• Feestmarkt
in Kerkstraat en Wijnegemsteenweg
• Fun 4 kids

• Fashion catwalk
ter hoogte van De Nieuwe Chinese Muur,
Wijnegemsteenweg 56.

Modeshows lokale fashion shops om 19u,
• Feelgood music & acts
20u15 en 21u30 met doorlopende DJ-sets
met o.m. The Lost Souls & Friends - Ben Bensen
- Trio Jazz - K. Harmonie Takjes worden Boomen • Food & drinks

23u: Spetterend vuurwerk

sGRAVENbal
Volg ons op:
Facebook - facebook.com/dcwezel
Instagram - instagram.com/eenhartvoorwezel

Vanaf 23u15 tot 3u

Feestelĳke afterparty met DJ Tom
Feestzaal Dorpshuis, Kerkstraat 24

MEER INFO:
dorpscomite.sgravenwezel@telenet.be
0496 18 03 88 (Bart Lauryssen)

LISA - MARIE.
BEAUTY ROOM

#eenhartvoorwezel
#pareldervoorkempen
#sgravenwezel
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tFonoplaten: ik koop collecties,
lp’s, Rock, Pop, Jazz enz.., beste
prijs tel 0475.37.64.96
Z112
Verzamelaar
koopt
oude
munten en bankbiljetten, tel
0475.34.21.18 (particulier) Z153
Wij helpen u graag met
het opkopen en opruimen
van
inboedels
bij
een
overlijden of een verhuis, bel
0495.233.678 (particulier) Z154
Restauratie
reinigen
van
schilderijen op doek of paneel,
vergulden en herstellen van de
omlijsting en andere kunstwerken,
tel 03.658.71.20 of 0474.59.02.62

Klok
stuk?

Alle merken GRATIS
afgehaald en teruggebracht

03 652 17 77

Openbaar onderzoek nieuwe bruggen
van Wijnegem van start
Het openbaar onderzoek over de bouw van twee nieuwe bruggen over het Albertkanaal,
ter vervanging van de banaanbrug, is gestart. Tot 23 juni krijgen Wijnegemnaren en
andere mensen die hierover opmerkingen hebben de tijd om die te formuleren. De
bouw van de eerste brug, die voor auto’s, start ten vroegste eind dit jaar.
De voorbije maanden werden al wat voorbereidende werken uitgevoerd. Zo werd ruim
een jaar geleden het benzinestation van Texaco gesloopt. Dat stond namelijk in de weg
voor één van de brughellingen. Intussen werd op de burelen van de kanaalbeheerder
in Hasselt de laatste hand gelegd aan het ontwerp. De bouwaanvraag werd zopas
officieel ingediend. Een maand lang kan iedereen de plannen komen inkijken. Het
lijvige dossier kan ook via het Omgevingsloket geraadpleegd worden. De gemeente
geeft op voorhand niet zomaar groen licht. “We zullen pas advies geven na het
openbaar onderzoek”, aldus schepen van Ruimtelijke Ordening Maarten Janssens.
Het is opmerkelijk dat buiten het reeds
gesloopte onbemande benzinestation
slechts één woning dient afgebroken
te worden: het huurpand achteraan de
Kanaalstraat nr. 6 bij het kanaal. Aan de
overkant van het water zal de andere
aanloophelling van de nieuwe autobrug
wel de sfeervolle tuin van De Roeispaan
inpalmen. De horecazaak zelf zou niet
geraakt worden, maar het is afwachten
wat de impact van al dat autoverkeer
naast de deur zal zijn.
De nieuwe autobrug, in het verlengde
van de Kanaalstraat in het oude
dorpscentrum, wordt een stalen

boogbrug van 118 meter. Door de scherpe bochten op de hellingen zal de maximaal
toegelaten snelheid er beperkt zijn tot 30 km per uur. Om geluidshinder te vermijden
komen er geluidswerende schermen in de bochten.
De nieuwe autobrug wordt eerst gebouwd, al zal de meest recente planning van De
Vlaamse Waterweg (najaar 2022) wellicht niet meer haalbaar zijn. Op dat moment kan
het verkeer de bestaande banaanbrug blijven gebruiken om het kanaal te kruisen.
Pas nadat de nieuwe autobrug in dienst is genomen, zal de banaanbrug worden
afgebroken. Daarna – in 2024 normaal - start de bouw van de nieuwe fiets- en
voetgangersbrug van 171 meter ter hoogte van het sluizencomplex. Fietsers en
voetgangers kunnen dan tijdelijk enkel gebruik maken van de route over de sluizen.
De Vlaamse Waterweg bekijkt nog hoe ze het comfort voor fietsers en voetgangers op
de route via de sluizen nog kan verbeteren.
Tijdens de uitvoering van de werken kan het Albertkanaal door de gefaseerde
uitvoering dus steeds worden overgestoken met uitzondering van enkele korte
onderbrekingen. Maar dat werd in Schoten, waar de Hoogmolenbrug vervangen wordt,
ook gezegd. Recent bleek dat die belofte niet nagekomen kan worden, zij het voor een
periode van slechts elf dagen.

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

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

kantoor.fidelia@verz.kbc.be

RPR 0835.351.726

www.fideliaverzekeringen.be

Carl Smits en Camillia Geyskens
waren op 2 november
60 jaar getrouwd
EN ANDERE PLAATSEN
Camillia Geyskens uit Diest studeerde in Godoigne voor lerares Frans. Carl
Smits geboren in Schoten en nog steeds woonachtig op Domein De List
in Schoten, dus is hij rasechte Schotenaar. Studeerde aan het Kon. Vl.
Muziekconservatorium te Antwerpen, nadien nog 1 jaar aan de Hocheschule
für Musik in Köln en behaalde diploma’s voor Piano, Kamermuziek, Master
diploma voor Trombone. In 1968 was hij winnaar van de wedstrijd Procivitate
voor Trombone met als gevolg een persoonlijke ontvangst met Camillia bij
Koningin Fabiola.

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

Carl speelde en werkte met wereldberoemde orkesten, 1969 met het
Symfonie Orchester Kurt Graunke in Bayern als solo Trombone. In 1971 vaste
benoeming in het Symphonie Orchester Brussels, 1971 benoeming als leraar
Trombone aan het Kon. Vl. Muziekconservatorium. Carl speelde concerten in 7
verschillende landen in Europa, alsook in vele grote steden: Munchen, Parijs,
Malaga en in America: New York, Miami, Chicago, enz.
Carl is oprichter van het Koperkwintet ART in Brass, oprichter van het
Trombone ensemble Carl Smits en componeerde daarvoor verschillende
werken.
40 jaar bestuurder van het Emmanuel Durbet Fonds. Eretekens: 1973 Ridder
in de Kroonorde - 2008 Burgerlijk Ereteken. - Medaille eerste klas toegekend
met Koninklijk besluit als beloning voor goede en trouwe diensten bewezen
aan het land.

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

Vijfde editie Inside-Out-Run
lokt 330 lopers
Woensdagavond 11 mei kwamen 330 enthousiaste lopers opdagen voor de vijfde InsideOut-Run van stigWA, het beeldvormingsproject van psychiatrisch ziekenhuis Bethanië
tegen het stigma op psychische kwetsbaarheid. Over een parcours van 5 of 10 kilometer
maakten ze kennis met het grote en groene Bethanië-domein in Sint-Antonius. De
toeschouwers konden zich ter plekke informeren over de vooroordelen waar mensen
met geestelijke gezondheidsproblemen mee te maken krijgen en konden vragen stellen
aan ervaringsdeskundigen.
“Vanuit films en de media had ik mezelf een beeld gevormd van ‘de psychiatrische
patiënt’ en van de psychiatrie in het algemeen: witte muren, dwangbuizen, verpleegsters
in witte pakjes,… maar dat is helemaal niet zo”, zegt Lisa uit Halle-Zoersel. “Ik had
helemaal niet gedacht dat de mensen waarmee ik heb gesproken (ex-)patiënten waren.
Dat heeft me toch doen inzien dat je niet altijd ziet dat iemand psychisch kwetsbaar is.”

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 Z720

“Vanuit het ziekenhuis proberen we
sterk in te zetten op beeldvorming”,
zegt Jan Bogaerts, algemeen directeur
van Bethanië. “Als we met initiatieven
als de Inside-Out-Run zelfs maar één
persoon bewust kunnen maken van de
vooroordelen rond psychiatrie, zetten
we alweer een stap in de goede richting.
En het is hier ook gewoon mooi lopen.”
Om ook na de Inside-Out-Run mensen
te blijven informeren en sensibiliseren,
ontwierp Bethanië loopshirts met de
slogan: ‘Loop niet weg van je problemen’.
Mensen die zo’n T-shirt dragen, staan
open om over stigma en geestelijke
gezondheidszorg te praten.

RESTAURANT
TAVERNE

Nanny met ervaring gezocht in
omgeving Schilde-’s Gravenwezel
voor zorg van twee kindjes
(waaronder een baby/peuter
en een kleuter) gedurende
min. 2 volledige dagen per
week
(bijkomende
opvang
gewenst na de schooluren
indien mogelijk). Onthaal in
warm gezin. Graag een rijbewijs
en kennis van Nederlands.
Bel op 0476.978.661
Z705
Te huur: ruime studio Nieuwpoort
4p + garage te huur, zeezicht,
vlakbij winkelstraat & strand,
slaaphoek 2p, zetelbed 2p, 60-70
euro/n, gsm 0486.361.995 Z708
ELKE ZONDAG

BRUNCH

TRAKTEERT OP GRATIS CAVA
IN HET VIJVERHOF!
✂

BON

✂

GOED VOOR EEN
GRATIS GLAS CAVA!*

Te
huur:
Bedoin
Mont
Ventoux
vakantiewoning
6
pers., 3 slpk, tuin, garage,
zat – zat 0472.537.702 Z709
Te huur: Middelkerke, ruime
studio voor 4 personen, 2de
verdiep met lift, wi-fi, private
fietsberging, zicht op zee
over de duinen, gedeeltelijk
vrij
tel
0486.35.76.52
of
0485.91.83.16
Z711

GELDIG TEM 15 JULI 2022

✂

✂

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

Gasthof Vijverhof is op zoek naar studenten en/of flexi-jobbers voor afwas, keuken en zaal.

EETPLEZIER VOOR HET HELE GEZIN

WWW.GASTHOFVIJVERHOF.BE
/ VIJVERLEI
13 SCHOTEN
/ 03 658 47 20
EETPLEZIER VOOR
HET HELE
GEZIN

OPEN WOE VANAF 12 U TOT 14U30 EN VANAF 17U, DOND EN VRIJ VANAF 17U,
WWW.GASTHOFVIJVERHOF.BE
/ VIJVERLEI
13 SCHOTEN
03U658 47 20
ZAT VANAF 12U TOT 14U30 EN VANAF
17 U, ZONDAG
VANAF/ 12
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Schotense ambtenaren smashen
zich naar zilver

Vijverhof_ advertentie/190x260_DEF.indd 1

Het jaarlijkse Sveka-Schoten-volleybaltornooi in sporthal
De Zeurt had naar goede traditie een competitie en
recreatieve reeks.
Dit jaar waren er vier ploegen actief in de competitiereeks
en tien in de recreatieve reeks. De illustere gemeenteploeg
Touché Schoten kwam uit in de recreatieve reeks en
deden het daar erg sterk. Ze werden tweede.
Een straffe prestatie temeer omdat Dominiek Diliën, Nele
Devroey, Yannick Scherpereel, Dirk Bossers, Dirk Vyncke
en andere sportievelingen met de rode shirts maar
twee keer per jaar in actie komt, toch samenspelend.
De collega’s blijken ook volhouders te zijn. Ze waren al
toe aan hun zevende opeenvolgende deelname aan dit
tornooi. Achtste keer goud?

18/02/2022 11:11

EPC nodig?
Plaatsbeschrijving nodig?
11/02/2020 11:18

info@VeiligBouwenbvba.be
Gsm: 0476 45 20 43

HONDENVERZORGING

BOBBYLAND

Jachtwachtersdreef 312
2900 SCHOTEN

TEL.: 03 663 35 76

GEHAALD EN GEBRACHT
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V laam
FESTIVAL
26 JUNI 2022 - 14U -

DEN BRUUR - BRECHT

STEVE TIELENS|PINK CADILLAC

TOMMY VAN LOOK|DJ BARTJE’S TEAM

GRATIS INKOM|1GRATIS VLAAMSCHE LEEUWBIER|SPRINGKASTEEL|TRAMPOLINE|GRIME|FOODTRUCK

Wereldtopper Dimitri Van den Bergh
uithangbord Schotense club
Darts Never Enough
Niemand minder dan de nummer 9 van de wereld, darter Dimitri Van den Bergh (27),
zet samen met zijn familie de schouders onder de eerste dartsschool van het land.
Maandag werden de plannen van DNE, ‘Darts Never Enough’, onthuld. Begin september
opent de school officieel de deuren in Schoten. “Ik wil mijn expertise en passie delen
en hoop mensen van over het hele land te kunnen raken.”

Loodgieterij

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

Koper- en zinkwerken
Plaatsen van
badkamers en warmwatertoestellen
Rioleringswerken
Dimitri ‘Dancing Dimi’ Van den Bergh stelde in de Schotense sporthal Vordensteyn zijn
plannen voor de eerste dartsschool van België voor. ‘Darts Never Enough’ ofwel de DNE
Dartsschool komt er dankzij de nummer 9 van de wereld, zijn vrienden en zijn familie.
“Zij willen de sport mee ondersteunen”, vertelt Van den Bergh. “Ik kan daar alleen
maar blij om zijn en deel dan ook graag mijn expertise.”
Hij hoopt met dit initiatief darters van alle niveaus te doen groeien. De hele familie
zet mee de schouders onder het project. Zijn vrouw Evi wordt voorzitster van het
instituut, de broers en vader van Dimitri Van den Bergh zullen er lesgeven en ook
mede-initiatiefnemer Kevin Belmans neemt lessen voor zijn rekening.
“Ik ga beginners bijvoorbeeld leren hoe belangrijk het is om telkens dezelfde
houding aan te nemen”, zegt Belmans. “Ook een goede werpactie mag uiteraard niet
ontbreken. De broers van Dimitri zullen zich dan weer toeleggen op de meer ervaren
spelers.”
DNE dartsschool zal de eerste weken vooral workshops, teambuildings en korte
trainingen aanbieden. Begin september, wanneer het schooljaar begint, opent Darts
Never Enough officieel de deuren.
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Wij zijn pas gerust
als jij gerust bent.
Word ook fan
op argenta.be

ARGENTA VERZEKERINGEN
Op zoek naar een woonlening?
Kantoren in uw regio

Argentanv,
Spaarbank
nv, kredietinstelling naar
Belgisch
recht recht,
, Belgiëlei
49-53,
2018 Antwerpen -zetel
BTW in
BE 2018
0404 453
574, RPR Antwerpen,
VU: Argenta Assuranties
verzekeringsonderneming
naar
Belgisch
met
maatschappelijke
Antwerpen,
Belgiëlei 49-53, ON-nummer 0404.456.148, RPR
afdeling
Antwerpen
03 285 51 11,
info@argenta.be,
argenta.be
Antwerpen, afdeling
Antwerpen
en -toegelaten
door
de Nationale
Bank van België (NBB) onder het nummer 858 voor de takken 02, 08, 10a, 13, 14, 17, 21, 22, 23 en 2

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

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

ACACIA
IS FAN
De beste woonlening

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

ROYMANS JANSSEN

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

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

BV

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

FSMA-nr:40296 cAcb-ON: 0879833649

SYMENS &C°

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

ROYMANS JANSSEN

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

Zo simpel kan het zijn.
7C56A875-A4F8-4462-BDE8-6F84EF2557E3.indd 1
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TOPSPREKER te Schoten!
VERANDER HET KLIMAAT VOOR HET KLIMAAT ONS VERANDERT!

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

Voorzitter Bond Beter Leefmilieu, bezieler Nationaal Park Hoge Kempen, Goldman Price Winner,
Ashoka Fellow, Climate Leadership Corps – Al Gore

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

op zaterdag 25 juni 2022 te 10 u
in het Kasteel van Schoten, Kasteeldreef 61
door IGNACE SCHOPS

Eveneens uitreiking van de GROENE DWARSLIGGER
aan de bekende Antwerpse acteur WARRE BORGMANS

IEDEREEN WELKOM – GRATIS TOEGANG
Een organisatie van vzw RED DE VOORKEMPEN, al 50 jaar aktief in de regio, tel 036446929

SVEKA-volleybalspeelsters in galajurk
uit de bol op dj Panda

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

Zopas viel ook bij SVEKA Schoten het doek over het volleybalseizoen 21 – 22.
Naar goede gewoonte werden een weekend lang verdienstelijke spelers,
speelsters en leden geëerd in de vorm van een gala-avond met prijsuitreiking
in de vertrouwde sporthal De Zeurt.

Tel. 0477 30 64 23

“Dit jaar was toch een opmerkelijk jaar”, blikt bestuurslid Dirk Wouters terug.
“Vanuit het bestuur waren er wat onzekerheden. Kunnen we een volledig
seizoen spelen? Kunnen we onze toog terug openen en open houden?
Kunnen we onze leden behouden en vinden andere sneller de weg naar
een sportclub,… Het was dan ook leuk dat onze voorzitter Kris Oversteyns
dit positief kon beantwoorden en de club met een positief perspectief kon
aansturen.”

EPC ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT

Na deze terugblik was het tijd voor gastheer en bestuurslid Joeri Vinck die
niet alleen alle categorieën dirigeerde, maar tussendoor ook zorgde voor
de nodige ambiance. Hij werd hierbij geflankeerd door Ingrid en Rob, die de
trofeeën overhandigden.
Na deze huldiging was het tijd voor
een officiële toost op het afgelopen
seizoen en konden de SVEKA-dames
en -heren zich laten gaan op een
leuk dansfeest. Dat werd op gang
getrapt door een surprise act van
formaat. Dj Panda kwam het podium
opgestormd en kreeg meteen
iedereen aan het feesten. De platen
draaiende Panda kende zo’n succes
dat het clubbestuur beslist heeft
dat hij de nieuwe mascotte wordt
van deze sympathieke Schotense
sportclub.

RESTAURATIE VAN
ANTIEKE MEUBELEN
Paul Goyvaerts
0496 43 68 54

Ronny.kanora@telenet.be

Snelle service

EPC Irene

tel. 0496 556 182

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
Appartement te Huur in De Panne.
Modern, luxe hoekapp.120m2,
terras 40 m2, gans de dag zon
en zeezicht ! Enkele stappen
van de zee op de Esplanade,
verkeersvrij en rustig ! Grote LV,
open KK met allerlei toestellen.
2 badk. 1 met bad en 1 met
inloopdouche, wasmachine en
droogkast ! digitale TV en
internet. 2 wc’s, 3 slpks met
dubbele bedden 180 cm en kast,
parkingplaats onder het gebouw.
5de verdieping, max 6 pers. vrij
vanaf 27/8 tot einde september
. per week = 625 euro alles
inbegrepen. Inl. 0479/44.35.15
Fonoplaten: ik koop collecties,
lp’s, Rock, Pop, Jazz enz.., beste
prijs tel 0475.37.64.96
Z112

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

REPARATIE KLOKKEN
kan ook bij u thuis

0497 62 15 62

TE HUUR
GARAGEBOX

EDISONPLEIN SCHOTEN
0480 38 99 10

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

RUIME TOONZAAL 300M²

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

Arthur voelt zich koning te rijk
Arthur Hofkens (8) beschikte al over een prachtige tuin achter de
gezinswoning aan de Hoge Haar in ’s-Gravenwezel. Maar vanuit zijn imposante
boomhut heeft hij nu ook een prachtig uitzicht over zijn ‘koninkrijk’. “We zijn
Make a Wish en de leerlingen houtbewerking van het Technisch Atheneum
van Brasschaat oneindig dankbaar”, aldus Dale en Annemie, de ouders van
‘koning’ Arthur.
Arthur beleefde onlangs een onvergetelijke middagpauze. Toen zijn mama hem
van De Wingerd ging halen en thuis bracht, stond daar een hele hofhouding in
het gelid, inclusief een levende boom, om de speelse jongeman vorstelijk te
ontvangen.
Er waren de handige jongens en dat ene meisje van de tweede graad houtbewerking
van het TA Brasschaat die wat graag het resultaat van hun wekenlang getimmer
en geschaaf wilden tonen. En natuurlijk het trio Peter Ballière, Tonie Hanssen
en Isabelle Arntz van Make a Wish, die het scenario voor deze hoogdag hebben
geschreven en er later ook nog eens voor hebben gezorgd dat het feilloos werd
uitgevoerd.
Het stralende gezicht van Arthur bij het beklimmen van zijn ‘residentie’ - op drie
meter hoogte tussen twee stevige boomstammen - sprak boekdelen. De jongen
ging bijzonder fluks de ladder op, onderweg fikfakkend met de wat oudere
leerling-houtbewerkers, met wie hij duidelijk al goede vriendjes is geworden.

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

Bel of2
mail
voor een GRATIS
prĳsofferte:
VAN
VERANO
PRODUCTEN

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

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

RIJBEGELEIDING KRÜGER
Positieve coaching door zeer ervaren rijinstructeur.
Focus op defensieve en zelfstandige rijstijl.
Slechts e100 voor 2h rijles of examenbegeleiding

UITZONDERLIJK SLAAGPERCENTAGE!
www.rijbegeleidingkruger.be - 03 651 50 40

“Hout vasthouden, maar Arthur voelt zich inderdaad gelukkig heel goed de
laatste weken”, slaan zijn ouders
Dale en Annemie het tafereel met
plezier gade. “We hebben er met
het gezin nochtans twee zware
jaren opzitten. Nadat in maart 2020
leukemie, een vorm van bloedkanker
was vastgesteld, moest Arthur tot
twee keer toe een zware chemokuur
ondergaan. Zonder resultaat, jammer
genoeg.”
Gelukkig kwam de ommekeer
er wel nadat het Universitair
Ziekenhuis in Gent overschakelde
op immuuntherapie. “Uit de jongste
beenmergpunctie is gebleken dat
het gevaar alvast voorlopig geweken
is. Er zijn geen slechte cellen meer
te bespeuren. Sinds enkele weken
kan Arthur zelfs opnieuw zonder te
veel problemen naar school. Zowel
de artsen als wij zijn optimistisch”,
brengen de ouders een stand van
zaken.

L

N8 van Brasschaat
6 september 2022

Spannende wielerwedstrijd in het centrum van Brasschaat

• 2 exclusieve VIP-formules
• Tal van visibiliteitsformules!
• LED boarding
• Kanaalplaten/spandoeken
• Visibiliteit op maat

Contact: waltermaes@skynet.be - www.N8cycling.be

Dit jaar voorzien we een

GRATIS
PUBLIEKSDORP
op de Driehoeksweide

IEDEREEN KAMPIOEN EN WELKOM!

Geen zwembad in of met Schilde
Schilde haakt af voor een intergemeentelijk zwembad. “Te duur” zo oordeelt
schepen van Sport, maar ook van Financiën Olivier Verhulst. Zo blijven Ranst,
Zandhoven en Zoersel nu alleen over.
Schilde heeft nooit een eigen zwembad gehad en zal er dus ook geen krijgen.
“Ik besef ook wel dat nogal wat van onze schoolkinderen en inwoners nu nog in
Wijnegem gaan zwemmen en dat dit heel binnenkort niet meer zal kunnen”, weet
Verhulst. “Daarom hadden we ons aangesloten bij de werkgroep met een aantal
randgemeenten om mogelijk samen een zwembad te bouwen. Onder meer de
gronden aan Schilmart werden bekeken, maar ze blijken niet te voldoen. Maar dat
is niet de hoofdreden waarom Schilde niet langer meewerkt aan dit gezamenlijk
project.”

Schepen Verhulst verwijst naar de haalbaarheidsstudie van bureau SWECO, die
zopas werd afgerond. “Samen een recreatiebad bouwen
en exploiteren zou onze kas alleen al jaarlijks 400.000 euro kosten. Zelfs voor een
eenvoudig sportbad zouden we nog 300.000 euro per jaar moeten opzijleggen.
Dat zou alleen kunnen mits een belastingverhoging en dat is voor ons geen optie.”
Ook het schrappen van andere prioriteiten zoals de sporthal, de aankoop van
de Witte Kerk en kleuterschool Hertebos wil het schepencollege niet, volgens
Verhulst. “We stappen dus uit de werkgroep en wensen de andere gemeenten
veel succes met hun zwembad. Intussen blijven wij het schoolzwemmen financieel
stimuleren. We hopen daarvoor volgend schooljaar over meer ‘badwater’ te
kunnen beschikken in Sportoase Elshout in Brasschaat. De gesprekken daarover
lopen. Mogelijk kunnen we ook gebruik maken van het zwembad dat onze expartners Ranst, Zandhoven en Zoersel mogelijk toch nog gaan zetten”, aldus
Verhulst.
Hans Hanssen (CD&V) die in de gemeenteraad van Schilde oppositie voert, is
teleurgesteld door de houding van het schepencollege. “We doen onze reputatie
als ‘koekoeksgemeente’ weer alle eer aan. Blijkbaar is een zwembad voor veel
andere gemeenten wel een prioriteit”, sakkert Hanssen, die zelf Schilmart had
voorgesteld als zwembadlocatie.
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MET EXCLUSIEVE AFSLANKPRODUCTEN
MET COLLAGEEN
fysio - KINEXPRESS - dieet

www.slimway.be
NIEUWE WEBSHOP

MET EXCLUSIEVE AFSLANKPRODUCTEN
MET COLLAGEEN
www.slimway.be

GRATIS BODYANALYSE

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

GRATIS BODYANALYSE
erdagmiddag
om koopt alles van
Verzamelaar
Hummel, enen Boch Freres,
Bel of whatsapp 0472 24 43 14 / 0468 31 75 05 / 0484 95 57 78
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begint open
16 mogelijk
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alvast
met een concert
vol crooners door The Great Belgian Songbook van
onder meerandere
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‘Welcome tot he rebbellion’. Benieuwd of hij ook enkele lokale gevoelige snaren
of heilige huisjes op de korrel zal nemen.

Bosch Car Service

DE VOORKEMPEN

Ik ben 16j en ik geef knutsel-,
teken- of schilderlessen bij
mij thuis aan kdn ts 5-12 jaar
aan 7 euro/uur. Kan ook per
2 of 3. 0486/931612
A15

compleet, goed en betaalbaar

Te koop: inductiekookplaat,
60x50cm, 7400w 145 euro
tel
0470.72.03.78
A22

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

ACTIE
BIJ ONDERHOUD
GRATIS 2L
SCREENWASH

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

Vilda/Yves Adams

ALGEMENE
ELEKTRICITEITSWERKEN
binnen-en buitenverlichting

Info Erwin De Jongh

0477 23 63 45

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

OP AVONTUUR
IN EIGEN LAND
www.natuurpunt.be/wandelen

Yoran is nieuwe koning van
Sint-Jobse Sint-Jorisgilde
Er waren maar liefst twintig reeksen nodig om de vogel van de staande wip op dertig
meter hoogte eraf te schieten. Uiteindelijk lukte dat de 26-jarige Yoran Vanleene.
Hoewel ze erg op gebrand waren moesten de regerende koning Gunther De Ren en keizer
Mario De Greef de duimen leggen.
Elke drie jaar vindt er een koningsschieting plaats bij de Sint-Jorisgilde in Sint-Job. Dit
keer was het de negentiende keer sinds de heroprichting in 1967. Het is altijd een plechtig
gebeuren. De gildebroeders stapten om 13.30u in stoet van het Max Wildiersplein naar
het gildehuis in de Sportveldlaan. Daar aangekomen werden ze door hoofdman Remi Van
Dyck ontvangen. Die heette ook de andere voetbooggilden uit Kalmthout, Nieuwmoer
en Wildert welkom. Nog voor de eigenlijke schieting begon, bidden de gildebroeders
rond de staande wip voor een veilige schieting. Schepen Daan De Veuster mocht het
eerste ereschot geven naar een plankje. Daarna was het aan de hoofdmannen van de

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

Huis te koop Schoten 2
slp / open keuken /grote
badkamer met inloopdouche
oppervlakte 640 m² / garage
voor meer info 0475/38.47.71
of
0476/55.07.08
Z723
Computerhulp nodig? Gebruik
ervan, hardware problemen,
software, updates, windows
,
apple.
Gepensioneerde
ingenieur
helpt
u
0487.611.755 (particulier) A16
Goedkoop vellen van bomen
en afvoeren, gratis offerte tel
0487.715.534 (particulier) A17
Nederlandstalige dame, met
referenties zoekt poetswerk, regio
Zoersel, gsm 0473.446.778 A18
Goedkoop
verwijderen
en
afvoeren van coniferen en
hagen,
gratis
offerte
tel
0487.715.534 (particulier) A19
Goedkoop
leegruimen
van
uw
tuin,
planten,
hagen
enz
gratis
offerte
tel
0487.715.534 (particulier) A20
Goedkoop
afbreken
uw
tuinhuis,
garage
afvoeren , gratis offerte
0487.715.534 (particulier)

van
en
tel
A21

uitgenodigde gilden. Pas dan werd de vogel naar de top op dertig meter hoogte gehesen.
Regerende koning Gunther De Ren kreeg drie voorkeurschoten, maar het lukte hem niet
om de vogel eraf te mikken. Keizer Mario De Greef slaagde daar evenmin in. Het werd
nog een spannende schieting. Er waren maar liefst twintig ronden nodig vooraleer Yoran
Vanleene (26) de vogel eraf kon schieten. Hij werd daarmee de nieuw koning en kreeg de
breuken omgehangen. Daarna kon pas het feest losbarsten. Binnen drie jaar kunnen de
gildebroeders opnieuw strijden voor het koningschap. Een nieuwe keizer zit er nog niet
meteen aan te komen. Daarvoor moet je eerst driemaal koning zijn. De gilde houdt het
dus voorlopig op keizers Remi Van Dyck en Mario De Greef.

Kort nieuws uit Schoten

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

LEERLINGEN BLOEMENDAALSCHOOL SPRINGEN EN DUIKELEN SCHOOLJAAR (BIJNA) UIT
De Bloemendaalschool in Schoten had voor haar leerlingen een leuke uitsmijter
in petto voor het bijna afgelopen schooljaar. Onder de noemer Big Bounce
liet directeur Sofie Dirix de speelplaats en de speelvelden rond de school vol

attracties plaatsen waardoor het er wel een pretpark leek. Veel springkastelen,
maar ook een spectaculaire base jump en een uitdagend klauterparcours met
tussendoor een dansmomentje. En dan zouden we nog bijna de chillzone en
fotobooth vergeten waar de speelvogels een leuke herinnering konden laten
vastleggen aan deze onbezorgde dag vol speelplezier.
STUDENTEN PARAAT IN BRAEMBIB OM JE COMPUTERPROBLEMEN OP TE LOSSEN
En scheelt er wat aan je laptop? Dan staan sinds kort ook de BEEGO-studenten ter
beschikking in de bib om dat probleem samen te bekijken en op te lossen. En je
hoeft geen student te zijn om van deze dienstverlening gratis gebruik te maken.
De BEEGO studenten zijn
digitale specialisten die
je met geduld helpen. Van
eenvoudige vragen tot
een complex technisch
probleem.
Wat neem je mee? Het
toestel waar je een vraag
over hebt of dat je nodig
hebt om je vraag te beantwoorden. Bijvoorbeeld je smartphone, tablet, laptop.
Je kan ook gebruik maken van de computers in de bibliotheek. In principe elke
zaterdag van 10 tot 12 uur. Meer info via www.beego.be/
FOYER DE KAEKELAAR TOON KLEURRIJKE KUNST VAN JONGSTE ACADEMIELEERLINGEN
Wie de tentoonstelling Kriebelkleuren bezoekt in De Kaekelaar, krijgt vast om
zelf in te schrijven voor één van de vele creatieve richtingen aan de Academie
Schoten. De tekeningen en schilderijtjes van de kinderen mogen een maand lang
de wanden van de foyer sieren. Bezoekers ontdekken zo werk van de jongste
leerlingen van de academie en maken kennis met hun kleurrijke fantasiewereld.
Kinderen kunnen in Schoten overigens al vanaf de leeftijd van 6 jaar kiezen voor

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

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

T +32 3 353 33 30
beeldinitiatie. Info en inschrijving:
www.academieschoten.be

- ERVAREN
SCHILDERS
- ERVAREN SCHILDERS
-

chapeau schilders
www.chapeauschilders.be

ALGEMENE
DAKWERKEN

PEETERS MARC

BVBA

- VERNIEUWEN VAN ROOFING, PANNEN EN LEIENDAKEN

- BEKLEDEN VAN DAKGOTEN MET PVC

- BEKLEDEN VAN GEVELS MET ETERNITE LEIEN EN SIDINGS

- PLAATSEN VAN VELUX EN LICHTKOEPELS

- PLAATSEN VAN DAK-EN GEVELISOLATIE

- ONTMOSSEN VAN DAKEN

ZELFWERKEND GEREGISTREERD AANNEMER 021501
40 JAAR
ERVARING

VELE REFERENTIES VAN TEVREDEN KLANTEN

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

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

Liesbeth
en Zeno zestig
Buren
organiseren
feest jaar
voor
samen
gelukkig
75 jaar
huwelijksgeluk
“Onze overburen waren op zaterdag 21 mei 75 jaar getrouwd!” juicht
Sandra Matthyssens
uitSint-Cordulakerk
de Venstraatkomen,
in Schoten.
“Kan dit
unicum
niet
Schotenaren
die al eens in de
kennen Liesbeth
Sysmans
natuurlijk
vereeuwigd
worden
in
de
volgende
‘Bode
van
Schoten’?
De
vrijdagavond
als de drijvende kracht achter en dirigent van het koor Schotense Kantorij. Het kon dus
voordien
hebben
we samen
met enkele
onze
straat
een
beetje
niet
anders of
het zestigjarig
huwelijksjubileum
van buren
deze grote
dame
van het
Schotense
versierd en op met
zaterdagnamiddag
tussenWest-Vlaming
14 en 17 uurZeno
wasWittevrongel,
er dan een moest
klein,
verenigingsleven,
haar geliefde uitgeweken
maar
heel dimensie
gezelligkrijgen.
feestje op de garageoprit van hun huis.”
een
muzikale
Van Santpoort
werd in
Sint-Lenaerts
geboren
wordt
op en
3 juni
EnGust
zo geschiedde.
In de geliefde
Sint-Cordulakerk
hadden
pastorsenTheo
Wynants
Alvi
binnenkort
96 jaar.
Zijn echtgenote,
Astrid Herwijn, werd
eenmooi
boogscheut
Vasquez
en lector
Nico Vissers
vanuit de parochiegemeenschap
voor een
boeket en
verder
in Brechtgezorgd
geboren
en datendeed
zijvieren.
op 9 oktober. De kranige dame
een
huwelijkskaars
om Liesbeth
Zeno te
is nu 95. Gust en Astrid wonen al 70 jaar in hun huis in de Schotense
EnVenstraat.
er klonken zoals altijd tijdens de eredienst in Sint-Cordula mooie gezangen van de Schotense
Hun huwelijk werd gezegend met twee dochters: Lisette en Marese. De
eerstgenoemde heeft twee kinderen, Gunther en Wendy. Op hun beurt
heeft Gunther een zoon en Wendy een zoon en drie dochters. Marese was
gehuwd met Martin maar is ondertussen weduwe en heeft geen kinderen.
Het dokske
“Astrid is altijd huisvrouw geweest en hield van breiwerk”, vertelt Sandra.
“Haar echtgenoot, Gust, was zijn hele beroepsloopbaan chauffeur voor
een voederbedrijf aan ‘het dokske van Merksem’.”
Gust en Astrid hielden van fietsen en deden dat tot op heel hoge leeftijd.
Gust kon ook prima met de wagen rijden en parkeerde als geen ander.
Hij bleef met de auto rijden tot een half jaar geleden. Daarnaast hield

Kantorij. Maar naar aanleiding van het diamanten huwelijksjubileum van Liesbeth en Zeno
Uitslag
tombola
klonken die stemmen nog hemelser
dan anders.
Kris Wittevrongel, zoon van het jubelpaar
Schoolfeest
Heilige
Familie
en een gerenommeerd
professioneel muzikant
en docent
aan het2022
Lemmensinstituut, had
speciaal 1775
voor deze gelegenheid
begeleid
door de
1697een vierstemmige
15319 mis gecomponeerd,
2191
15172
5660 organist9183
9567
6640
trouwe Schotense
Marc Verbeeck. 5921

14957
5321
2228
1367
1024
10213
11097
6034
12019
12990
8867
5637
Prachtig.4929
Hemels. Feestelijk.9283
Was de eensluidende
commentaar 4738
achteraf. En Liesbeth
en Zeno
6861
2866
11217
4639
straalden7510
van
geluk
tijdens
en
na
deze
wel
erg
goed
gekozen
attentie.
Ondertussen
draait
3548
8199
8632
3964
2016
5243
7016
8456
Liesbeth9016
Sysmans al 57 jaar5404
mee in de Schotense
Kantorij, waarvan
de laatste vijftien
jaar als
2774
7694 op te houden.
8294
5737
dirigent.15261
Ze is gelukkig nog7094
niet van plan om12870
daarmee
3470
13124
7574
Er zijn heel wat mooie prijzen en die kunnen op het secretariaat

tot 05 juli 2022.
Kent of bent
u zelfafgehaald
jubilaris uitworden
de Bode-regio?
Laat het ons weten via
Laaglandlei 20 - 2900 Schoten - tel 03 658 51 95
info@bodevanschoten.be

Alvast bedankt voor uw steun en hopelijk bent u bij de winnaars!
Indien u geen prijs gewonnen hebt, kunt u de waardebon op de
achterzijde gebruiken injosboeckx@proximus.be
de doe-het-zelf-zaak.
0498
Alvast BEDANKT voor
uw steun.
541 278
of 0472 928 200 A8

Te
koop:
hondenren,
4
panelen Astrid
van hem,
2m houten
Gust ook van
en dan vergezelde
net als optafel,
hun
Garageen boogschieten
inboedelverkoop,
6 stoelen, houten bed, B:
zaterdag
juni van 9u tot 14u,
vakanties,25vanzelfsprekend.
140m, tel 03.485.75.74
A9
Morgenrood 3 ’s-Gravenwezel A6
koop:
tuingereedschap,
Sandra: “Na het in
kappersbezoek
zaterdagmorgen,
hebben Gust en
Vakantiehuis
Zuid-Westvan Te
schoppen,
rijven, thuis
rieken,
Astrid met aan
hun kinderen,
kleinkinderen
en achterkleinkinderen
een
Frankrijk
rivier Baïse,
3
harken,
3 ladders,
3
slpk,
badk, Dan
tuin,hielden
veel natuur,
hapje 2gegeten.
zij een siësta
of, zoalstroffel,
zij het zeggen,
zij hielden
fietsen, en
zoveel meer, in
zwemmen,
kajakken,
fi
etsen,
‘hunne schof’. Daarna was er dus een goede
hapje enstaat,
een drankje
hun stoep
aan op
halve
prijs
vissen
etc.. en
opburen,
1 kmdat
van
dorp 17 uur werd
voor familie
omstreeks
afgerond
want
was
tel na 18u 03.383.57.72toen A10
van 750 euro tot 1050 euro per

het voor hen wel genoeg geweest.

week, tel 0032 495 54 35 56 A7

Ik zoek een garagebox te huur in
St. Job in ’t Goor, tel 0472.95.68.41
VOS
zoekt
volleybal
spelers
Gust en Astrid vonden het zo tof en leuk,
ook best wel vermoeiend.
of maar
0473.96.24.33
A11
hal
Zoersel
elke
woensdag
Dus nu op naar het volgende en hopelijk kunnen we ook hun honderdste
9.15 tot 10.45 u gemengde
verjaardag samenploeg.
vieren!” Info Te koop: minifiets, zeer
recreatieve
goede staat, prijs 160 euro,
yvonnepedaza@hotmail.com of
gsm
0485.550.116
A12
Te huur: winkelpand 100m2
in centrum Malle, pop-up
zelf of kent u A13
mogelijkBent
tel u0472.76.44.85

huwelijksjubilarissen?

Te
huur:
gemeubileerde
Laat hetin ons centrum
dan vooral snel
kamer
Malle
tel weten
0472.76.44.85
en wij maken er graagA14

een fijn stukje van!

ALGEMENE
ELEKTRICITEITSWERKEN

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

binnen-en buitenverlichting

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

0477 23 63 45

Mail naar:
info@bodevanschoten.be
Info
Erwin De Jongh

shutterstock.com

ALGEMENE
ELEKTRICITEITSWERKEN
binnen-en buitenverlichting

Info Erwin De Jongh

0477 23 63 45

I Gepensioneerde heer zoek
als bijverdienste (of flexi-j)
job als privéchauffeur. Dagen/
uren overeen te komen; Zeer
flexibel. tel 0477 78 79 97 Z724
Gyproc, bezetten, laminaat,
tegels,
sanitair,
schilderen,
hangplafond, dak, isolatie tel
0488.49.12.54 (particulier) Z725
Containerpark rijden? Ik doe
het voor U met aanhangwagen,
tevens licht vervoer, gsm
0475.79.65.12 (particulier) Z726
Schilderwerken,
gyproc,
laminaat,
alle
soorten
bezetten, schilderklaarmaken,
gratis
prijsofferte,
tel
0467.327.615 (particulier) Z727
Gezocht: oppas voor naschoolse
opvang (di - woe - do) omgeving
\’s Gravenwezel. Huiswerk,
vervoer hobby’s, koken, baden.
Info: 0479.82.00.57
Z728
Te koop: jeugdkamer in goede
staat,bed +lattoflex +matras
bureau, ladekast, nachtkastje,
boekenkast +rek in goede staat
175 euro 0498.465.760 Z729
Rommelmarkt: ik zoek gratis
spullen voor rommelmarkt,
ik kom alles gratis halen,
tel
0485.300.437
Z730
Te huur: grote garagebox 42m2,
Kalstraat Schoten, 180 euro/mnd,
tel na 18u 0476.41.96.88 Z731

Te huur: gemeub. mod. studio
1ste v., n. Palfijn, vrij 645
euro/mnd,
(water
inbegrp)
tel
0495.21.40.41
Z732
Fonoplaten: ik koop lp’s & maxi
singles, disco, soul, rock, jazz,
70-80-90, betaal beste prijs,
tel 0475.76.81.88 (particulier)
Te koop: damesfiets Norta,
nieuwe banden, 7 vitesse,
volledig in orde, prijs 140
euro, Oxford 7 vitesse is ook
nagezien en in orde prijs
100 euro, tel 0493.15.61.23
Te koop: HHP Andumedic
3
electrisch,
massagetafel
compleet met transporttas, prima
staat nieuw 4.300 euro nu 1.900
euro, Van Beethovenlei Schoten,
vaste prijs tel 0475.77.65.04
Gratis elektrisch orgel met
rythmbox
pianomodel
gsm
0497.11.62.82

TOVER JE TUIN
TOT LEVEN

WOUTERS KATHARINA

Advocaat
Erkend bemiddelaar in
familiezaken

Hoe maak je van jouw tuin een
paradijs voor dieren, planten en
jezelf? Ga aan de slag met de
eenvoudig toe te passen tips in
de gids voor een tuin vol leven.

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

kathy.wouters@advocaatwouters.be

www.natuurpunt.be/tuin

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
SCHOTEN : Eethuisstraat 9 - appartement 1ste V-L in Residentie
BREUGHEL met : hall, living, ingerichte keuken, badkamer, wc,
berging, 2 slaapkamers, terras aan achterzijde, kelder, garage / EPC
130 = 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

Laurijssen Frank
& Zoon bvba
Algemene schilderwerken

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

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

Tuinenkrisherremans.be

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

GSM 0477 261 353

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

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

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

Brandalarm tijdens schoolbezoek
Basisschool Deuzeldpark
bij brandweer
Comfortabel door een grote schoolbus gebracht, bezochten de 31 leerlingen van
de 4de leerjaren A en B van Basisschool Deuzeldpark, samen met juffen Karolien en
Kaat, begin juni de imposante brandweerkazerne aan de Schotense Theophiel Van
Cauwenberghslei.
Maar amper was bijgaande foto genomen, of het alarmsignaal galmde doorheen de
kazerne en alle kinderen repten zich naar de kant om de machtige brandweerwagens
met hun loeiende sirenes ongehinderd uit te laten rukken. Gelukkig bleek het slechts
om een loos alarm van een automatisch brandalarm te gaan. Maar het schouwspel
maakte daarom niet minder indruk op de leerlingen!
Educatief en ludiek
Tijdens het educatieve luik van het bezoek vernamen de kinderen alles en nog veel
meer over het uitgebreide takenpakket van het brandweerkorps, met welke wagens
en materialen er allemaal gewerkt wordt, het belang van degelijke beschermingskledij,
hoe uit een stikdonkere ruimte te
ontsnappen, de ontelbaar vele gevaren
die er binnenshuis loeren en hoe die te
voorkomen, enz.
Het ludieke spuiten met echte
brandslangen zorgde niet alleen voor
dat beetje extra verfrissing, maar
vanzelfsprekend ook voor flink wat
hilariteit.
“In de klas leerden de kinderen zopas hoe
zij de noodcentrale kunnen bereiken en
wat te doen in geval van brand”, vertelt
juf Karolien. “En volgende week gaan we
met Minipop aan de slag, een project van
‘De Vrienden van de MUG vzw’ dat leert
hoe te reanimeren.”

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 verbeteren, 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.
Belgische eigenaar is ter plaatse
Brent Parys email parysbrent@
gmail.com gsm 0478.305.059 A3
Gepensioneerde
chauffeur
gevraagd
tegen vergoeding
voor dame met berperking
gsm:
0495.216.132
A4
Te koop: cinemastoel, prijs overeen
te komen, tel 03.658.95.95 A5

KUS stelt druk zomerprogramma voor
Het vorig jaar ontstane lokaal platform voor Schotense amateurkunstenaars was
geen bevlieging noch een eendagsvlieg. Zopas stelden ‘intendant’ Simone Dörflinger
en haar team hun drukke zomerprogramma voor.

• herstoffering
• maatwerk

• gordijnen
• stores
• binnenzonwering

BEZOEK
ONZE
WEBSITE

Filip Meyvis

vakmanschap sinds 1960

Te huur appartement:
2
slaapkamers in Altea Spanje
volledig
nieuw
ingericht,
speciale prijzen lang verblijvers
van oktober tot mei 1km van
golf en 2km van dorp mei tot
september ook beschikbaar

Zetelbedrijf

U KAN TERECHT NA AFSPRAAK
• tapijt naar maat
Pauwelslei 166 • 2930 Brasschaat • Tel 03 651 57 22 • www.HERFIL.be

“Je zal echt moeite moeten doen om ons niét tegen te komen”, zegt Danny Maes, die
samen met Lieve Geerinckx en Gerd Van de Ven Simone Dörflinger bijstaat. Simone is
zelf textielkunstenaar en al jaren in de weer om haar collega’s de aandacht te geven Verwacht je aan magische sculpturen en welluidende ontboezemingen. Ook de
die ze verdienen. Dat doet ze al van in de tijd toen de Week van de Amateurkunsten Schotense academie laat haar talenten hier nog op los.
BVS-2022-92x75Hoog-versie april 2022.indd 1
29/03/22
(WAK) de massa nog in beweging kreeg. Simone lichtte zopas in het Kasteel van Schoten
Meer details over het drukke KUS-zomerprogramma verschijnen in een volgende
de plannen toe van de opvolger van de WAK: KUS, wat staat voor Kunst Uit Schoten.
“We hadden aanvankelijk louter een open atelierroute voor ogen”, zegt Simone. Bode Van Schoten. KUS doet tot slot nog een oproep naar deelnemers aan de
“Uiteindelijk is het veel meer geworden: een echte kunstenroute. We hebben een Schotense kunstenmarkt, die na het succes van vorig jaar opnieuw zal plaatsvinden
fiets- en wandelparcours uitgestippeld langs trage en pittoreske wegen, waarvan voor de Braembibliotheek en wel op 11 september. Wie zelf wat te bieden heeft, kan
Schoten er gelukkig nog heel wat heeft. Het wordt een echte ontdekkingsreis in eigen zich aanmelden bij vincent.jespers@schoten.be
gemeente en we hebben er ook een fotozoektocht aan verbonden.”
Een twaalftal kunstenaars zal tentoonstellen en houdt opendeur in eigen atelier. Check ook de Facebookpagina van Kunst Uit Schoten
Sommigen zullen daar ook workshops
organiseren voor hun bezoekers. “We
zijn in verregaande onderhandelingen
over het gebruik van drie leegstaande
winkelpanden in de Paalstraat als popupwinkels met werken van vijftien
Schotense kunstenaars”, aldus Simone.
“We mogen ook de Sint-Cordulakerk
gebruiken als groot museum. Hier is
plaats voor 25 kunstenaars en hun
creaties.”
De KUS-leden mengen zich tijdens het
weekend van 30 en 31 juli ook onder de
kantklossers die dan hun jaarlijks festival
houden in de grote feesttent in het park.
Buiten de tent zorgt KUS bijkomend voor
een feeëriek kunst- en poëziepad. Zes
textielkunstenaars en evenveel dichters
bundelen hun krachten en talenten.

15:21

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

MOOIE
KLASSEDAME

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

0474 565 237

www.candlelightbar.be
Meisjes gevraagd

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

Wezelsebaan 256 - 2900 Schoten
0484 02 64 31

PRIVATE-GIRLS

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

03 293 08 68 - 0479 38 87 82

MIDZOMER IN DE BLOEMEN- EN INSECTENTUIN
We zijn midden in de zomer. De lentebloeiers maken stilaan plaats voor de
typische zomerbloeiers. Insecten zoals bijen en vlinders zijn nu massaal
aanwezig. Een zeer ervaren natuurgids kent er alles van. Honden niet
toegelaten. Op 19 juni van 14:30 tot 16:30u. in Park Schildehof, De Pont 45 in
Schilde. Meer info: ludwigvde33@gmail.com of 0470/13 60 24.
AARDBEIENPAD IN HOOGSTRATEN
Deze wandeling vertrekt op 23 juni van 13:45 tot 17:00u. aan de kerk van
Meer en wordt aangeduid met rode pijlen. Het aardbeienpad voert u langs de
landbouwbedrijven waar de aardbeien het voor het zeggen hebben. Zoals u zult
merken hebben aardbeienvelden in open lucht grotendeels plaats gemaakt
voor serres en plastic tunnels. U ziet eveneens langs deze wandeling heel wat
cultuur historische gebouwen waarvan de kerktoren er een van is. Meer info:
secretariaat@dedrierozen.be of 03.658.87.50.
33STE MIDZOMERNACHTWANDELING
De onvoltooid verleden tijd. Een actie in het verleden die niet voltooid is? Raar.
Eeuwen lang heeft de mensheid de tijd proberen te beheersen. En vooral eraan
te ontsnappen. Maar het is de tijd die wint. Of niet al-tijd? Want wat gebeurde
lang geleden in een leeg café op de Schilse heide? Wie heeft daar in de goden
hun rapen gescheten? Op zaterdag 18 juni van 20:30 tot 23:30u, op vrijdag
24 juni van 20:30 tot 23:30u en op zaterdag 25 juni van 20:30 tot 23:30u. aan
Heemhuis Scilla, Alfons Van den Sandelaan 4 in Schilde.
Meer info op www.scilla.be.
DYLAN TRIBUTE BAND
Een avond vol ambiance met een groep muzikale klasbakken die hun keuze uit
de meer dan 500 songs van Dylan brengen. Het zal stuiven op Jighway 61 en op
het podium van de club. Op donderdag 23 juni van 20:00 tot 22:00u in de Kleine
Zaal in WERF44, Schoolstraat 44 in Schilde. Meer info op www.ummagumma.be.
GARAGEVERKOOP
Op 26 juni van 10:00 tot 18:00 houden enkele bewoners van de Pater Kenislaan
in Schilde een garageverkoop. Allen welkom om gezellig te komen snuisteren
en iets te kopen. Meer info: chrisjecambier@gmail.com of 0498 80 92 20.
NEOS’ Zomerfeest
Klasse en stijl in prettig gezelschap op 28 juni van 15:00 tot 18:00u in ‘s-Graevenhof,
Turnhoutsebaan 439 in Schilde. Meer info op neosschildesgravenwezel@gmail.
com, www.neosvzw.be/schilde of 03 658 24 38.

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

HERSTELLINGEN
EN EIGEN ONTWERPEN.

UNIEKE GOUDEN
EN VINTAGE JUWELEN

BREDABAAN 246, BRASSCHAAT

03 430 20 83

Te koop: scootmobiels tel
0495.53.26.89 (particulier) Z578
Te koop gevraagd: 2de h.
aanhangwagen,
mag
werk
aan
zijn,
geen
geremde
tel
0492.263.118
Z565
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 huur: Durbuy huis 8p., 4 slpk,
2 badk, tuin, bbq, garage, rust,
stilte, www.fijnverlof.be Z573
Fonoplaten: ik koop collecties
lp, singles, Rock, Pop, Jazz, etc..
ook Hifi, Pick-up, cd, dvd, strips,
beste prijs tel 0475.37.64.96
Lijfrente: te koop gevraagd:
ik zoek uw woning te koop
via lijfrente. U mag gratis en
levenslang blijven wonen en
u ontvangt een belastingvrije
maandrente. U mag zelf uw
eigen
notaris
kiezen.
Bel

me snel op voor vrijblijvend
meer
info.0475.60.53.34
(particulier)
Z607
Te huur Nieuwpoort Zeedijk:
modern appartement, prachtig
zeezicht, 4de verd (met lift),
1 slpk, tot 5 pers, 2 terrassen,
garage,
centraal
gelegen,
zomer 650/week,
leysen@
live.be of 03 449 94 66 Z610
Te huur: ruime studio Nieuwpoort
4p + garage te huur, zeezicht,
vlakbij winkelstraat & strand,
slaaphoek 2p, zetelbed 2p, 60-70
euro/n, gsm 0486.361.995 Z708

TONEEL

Zadelpijn, www.ewt.be, Deurne

T/M 12 JUNI

*

De Vogelenzang/Old Birdy
zoekt

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

WANDELINGEN
WANDELINGEN
2 MAART 2014
31STE TRAPPISTENTOCHT
Afstanden 6, 10AARDBEIENPAD
,12, 18, 20, 24, 30,IN40km,
Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477
27 93 11
WANDELING
HOOGSTRATEN
23 JUNI
Heemhuis De Drie Rozen, ’s-Gravenwezel, tel 03.658.87.50, secretariaat@dedrierozen.be

2 MAART 2014
31STE TRAPPISTENTOCHT
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11
WANDELZOEKTOCHT
TOT EN MET SEPT
Brasschaat, www.cultuursmakers.be/brasschaat

Solliciteren per mail peter@devogelenzang.be

Tuinwerken,
schilderen,
renovatie (particulier)
Z717
Volledige renovaties, schilderen,
gevels, dakgoten, tegels, parket tel
0488.79.41.97 (particulier) Z718

Alle schilderwerken: elektriciteit
en
alle
andere
klusjes
aan betaalbare prijzen tel
0484.981.159 (particulier) Z719
Gezocht: oude polsuurwerken
of zakhorloges, mogen ook
defect zijn, geef goede prijs,
tel Peter 0496.43.30.07 Z723

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

CULTUUR
CULTUUR
2 MAART 2014
31STE TRAPPISTENTOCHT
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz.
0477 18
27 93
11
TENTOONSTELLING
TOT EN MET
JUNI
Gilles Dusong Artur Van de Velde / Dystopolis, cultuurhuis de Bijl, Dorp 1, Zoersel,
2 MAART 2014 tel 03.298.07.15
31STE TRAPPISTENTOCHT
cultuur@zoersel.be,
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11
DIGITALE PRESENTATIE
18 JUNI 14U
2 MAART
2014 vijf weken door Australië, ’t Gasthuis, Lazaret,
31STE TRAPPISTENTOCHT
Door
Alain Buffel,
Turnhoutsebaan 199,
Afstandenwww.cactussenvetplanten.be
6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11
Wijnegem,

2 MAART 2014
KERMISWEEKEND

31STE 18
TRAPPISTENTOCHT
T.E.M. 21 JUNI

Afstanden
10 ,12, 18,’s-Gravenwezel,
20, 24, 30, 40km,
Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11
Lodewijk
De 6,Vochtplein,
dienst.der.werken@schilde.be

2 MAART 2014
BIJENTENTOONSTELLING
& COLLECTIEVORMINGSDAG31STE
VOORTRAPPISTENTOCHT
IMKERS
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11
18 T.E.M. 21 JUNI
Vrieselhof
Schildesteenweg
95, Ranst, Oelegem, www.rldv.be 31STE TRAPPISTENTOCHT
2 MAART
2014
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11

VOORSTELLING
19 JUNI
PEUTERTHEATER
BABY PART, ’t Gasthuis, cultuur@wijnegem.be 31STE TRAPPISTENTOCHT
2 MAART 2014
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11

KNUFFELTURNEN VOOR KLEUTERS
22 JUNI 9U30
Speelbabbel,
Eugeen Dierckxlaan 24, Schilde, gezinsbons ’s-Gravenwezel
i.s.m. huis van het
2 MAART 2014
31STE TRAPPISTENTOCHT
kind
Voorkempen,
sieglinde.mertens@gmail.com
Afstanden
6, 10 ,12,
18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11

2 MAART 2014
LEZING

31STE TRAPPISTENTOCHT
25 JUNI 10U
Verander
het6,Klimaat
het klimaat
verandert!,
door Ignace
Kasteel
van27Schoten,
Afstanden
10 ,12,voor
18, 20,
24, 30, ons
40km,
Sint-Antonius
ZoerselSchops,
www.nvz.
0477
93 11
Kasteeldreef 612, tel 03.644.69.29
2 MAART 2014
31STE TRAPPISTENTOCHT
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27
27 93
11
ATELIERCAFE
JUNI
JC Ahoy, Kosterijstraat 5 Wijnegem, kunstkanaal@ahoy.be

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

AANNEMER
KOOPT
2 MAART 2014
31STE TRAPPISTENTOCHT
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11

opbrengsteigendommen,
2 MAART 2014
31STE TRAPPISTENTOCHT
Afstanden 6,
10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km,
renovatieen Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11
2 MAART
2014
31STE TRAPPISTENTOCHT
afbraakpanden,
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11
bouwgronden,
GEZOCHT
projectgronden,
oude
2 MAART
2014 woningen...
31STE TRAPPISTENTOCHT
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11

BESTE PRIJS, SNELLE AFHANDELING!
& 0487/286
430
UW ACTIVITEITEN HIER?
MAIL HET DOOR OP INFO@BODEVANSCHOTEN.BE

WE ARE

HIRING
ALLROUND ADMINISTRATIEF CO
COMMERCIEEL MEDEWERKER
Je bent het eerste aanspreekpunt van inkomende commerciële
vragen en je zorgt voor een snelle
snell feedback aan deze mogelijke
"nieuwe"
als per mail)
nieuwe" klanten. (zowel telefonisch
telefo
Je maakt offertes en je volgt
volg deze op.
Verder bied je ondersteuning
aan het ganse team zoals
onderste
orderverwerking, facturatie, telefonie, ...
Bovendien kan dit takenpakket nog veranderen afhankelijk van
jouw ambities.
Voor deze rol zijn we op zoek naar een communicatief
administratief sterk persoon.
Technisch inzicht is een pluspunt.

Join Now

zoekt

ERVAREN
RECLAMEDRAGERS
Voor op zelfstandige basis,
in werfreserve,
eigen vervoer vereist

03 685 01 01
info@bodevanschoten.be

schrijnwerkerij
waar hout meerwaarde krijgt

Stuur je CV of reactie naar tom@stuyts.be
Of contacteer +32 494 518 000
Halle-Zoersel - Heideweg 39

Binnen onze vernieuwde zaak zijn wij op zoek naar:

Horecatalent

Old Birdy
zoekt

Zondag en maandag vrij

HULPKOK (m/v)

Kok

met ervaring
5 dagenstelsel, maandag vrij

Barman / Barvrouw
Kelner / Dienster

voltijds

(Fulltime - Flexi - Studenten)

eigen vervoer
Solliciteren op website www.theoldbirdy.be
of mandy@devogelenzang.be

info@delinde-schoten.be

+32 495 21 17 30

VANAL NV

WE ARE

HIRING
SCHRIJNWERKER ATELIER "afdeling exterieur"
Je hebt een passie voor hout.
Blijven verbeteren en blijven leren, daar kan jij je wel in vinden.
Jij bent een teamplayer en bovendien kan jij ook zelfstandig
aan de slag.
Verantwoordelijkheidsgevoel is een eigenschap die je bezit.
Niet alleen ervaring maar ook technisch inzicht is een pluspunt.
Tewerkstelling in een vooruitstrevend houtverwerkend bedrijf.
Exclusieve projecten die door eigen vakmensen worden
gerealiseerd.
Een nauwe samenwerking met je leidinggevende en collega
schrijnwerkers.

Join Now

schrijnwerkerij
waar hout meerwaarde krijgt

HORECA EN BEDRIJFSKEUKENS
Zoekt

ADMINISTRATIEF BEDIENDE
• Taalvaardig
• PC vaardig :
- MS office toepassingen
- Feeling met keuken/koken
- Horeca ervaring is een pluspunt
• Teamplayer
Taak :
• Aanmaken van offertes, orderbevestigingen, Bestellingen en
verkoopbonnen.
• Opvolgen leveringen
• Onderhouden van klantenfiles

Stuur je CV of reactie naar tom@stuyts.be
Of contacteer +32 494 518 000
Halle-Zoersel - Heideweg 39

Wij bieden :
• Voltijds contract
• Eerlijke verloning
• Extra legale voordelen

Reactie op advertentie via info@vanal.be
Zagerijstraat 3 - 2960 Sint-Job-in-’t-Goor
Tel. 03 663 57 67

Schilde Bergen voor 6 à 8 uur per
week, tel 0477.46.90.56 Z710
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

Alle
snoeiwerken,
aanleg
van gazons & rolgazon,
vellen van bomen, frezen
van stronken, aanplantingen,
dolomietpaden,
tel
0498.144.085 (particulier) Z704
Dominique gespecialiseerde
voetverzorging aan huis, 15
jaar ervaring, tel 0497.85.59.16
(particulier)
Z706
Wij zoeken een tuinhulp te

Gezocht werk: poetsen en
strijken, ook in het weekend,
tel 0485.22.35.43
Z714
Ik doe voor u uw kleine
verhuisjes (enkel op zondag)
van
gelijkvloers
naar
gelijkvloers tel 0475.47.63.50
(particulier)
Z715
Badkamerrenovaties,
schilderen,
verven,
vliesbehang tel 0491.31.35.68
(particulier)
Z716

Het Bruidsparadijs
Het Bruidshuis
Antique Auto
Bruidsjurken | (trouw)Kostuums
Suite & Cocktail | Oldtimer Vervoer

Word jij onze nieuwe collega?
Ofce Manager
Retouches met verkoop
Chauffeurs rijbewijs D
Carrossier
meer informatie op
bruidsparadijs.be/vacatures
Stuur je cv naar vacature@bruidsparadijs.be

Alpha Heating
haarden & int erieur

Alpha Heating is een toonaangevend Schotens bedrijf in
het ontwerpen, leveren en plaatsen van haarden of kachels
& bijhorende afwerkingen. Dit gebeurt bij onze klanten in
nieuwbouwwoningen of renovatieprojecten.

Administratief medewerker:
Planning
De uitdaging:
• Jij wordt de dossierbeheerder en hét aanspreekpunt voor de klant
voor de verkochte installaties.
• Na een degelijk advies van het verkoopteam, komt de klant tot
een keuze. Het is vervolgens aan jou om de projectgerelateerde
bestellingen mee op te volgen bij de gekende fabrikanten/leveranciers.
• Je communiceert continu met de montageploegen, de klanten en
leveranciers: je informeert hen over het project en je zorgt voor een
correcte planning van de dossiers in uitvoering.
• Je bewaakt de gemaakte afspraken met zowel leveranciers als klanten.
• Je controleert voor de installatie of alle noodzakelijke onderdelen
aanwezig zijn, zodat de installatie vlekkeloos kan verlopen.
• Bij problemen of onverwachte spelbrekers weet je het hoofd koel te
houden en zorg je voor een degelijk alternatief.
Het gezochte profiel:
• Je hebt een bachelor werk- en denkniveau (office management,
kantoor, administratie, bedrijfsmanagement…).
• Tevens heb je minstens een eerste ervaring in een relevante functie
(administratie, klanten-/dossierbeheer, projectopvolging, planning…).
• Vanzelfsprekende ben je punctueel en nauwkeurig.
• Je bent een daadkrachtige persoonlijkheid die stevig in je schoenen
staat en diplomatisch weet te communiceren.
• Je ben vlot met de courante Office-tools.
• Nederlandstalig. basiskennis Frans en Engels is leuk, maar geen
absolute vereiste.
Wat we te bieden hebben:
• Alpha Heating is een gezond, stabiel en groeiend familiebedrijf.
• Een boeiende functie met heel wat afwisseling en uitdaging.
• Fijne collega’s en een toffe informele sfeer.
• In ruil voor jouw inzet wordt een interessant verloningspakket
geboden.

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

Krijg jij het hier meteen warm van?
Solliciteer dan via mail danny@alpha-heating.be of neem telefonisch contact
op met ons en vraag naar Danny (03/644 68 88).

alpha-heating.be/vacatures

FULLTIME of FLEXI:

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

vacature_bvs_planner.indd 1

Bijles wiskunde, Fysica alle
wetensch.,
alle
niveaus,
jaren ervaring, aan huis,
tel
0474.97.64.66
Z36
Poolse
mannen
doen
renovatiewerken:
bezetting,
gyproc, betegelen, parket,
schilderen,
afbraakwerk,
Nederlandstalig,
gratis
prijsofferte,
referenties,
tel
0496.08.41.68
of

0496.63.79.78

Z592 17:18
18/05/2022

Gevraagd: oude bromfiets,
jukebox,
flipperkast,
buitenboordmotor,
boten,
benzinepomp, etc 0031 6
46331823 (particulier) Z590
Alle schilderwerken binnen
en
buiten
door
Poolse
mannen. Tel 0496.08.41.68
of 0496.63.79.78
Z591
Afbraak, bezetten, gyproc,
betegelen, schilderen, tel
0470.975.891 (particulier) Z594

Azulea is hét dienstenchequebedrijf van
Schoten en omgeving. Laila, Indra en Tim
zorgen daar met hart en ziel voor het wel
en wee van 180 collega’s en 700 klanten.

Ter versterking en aansturing
van het team zoeken we een
hartelijke professional . . . . . . . . . . . . . . . Kantoorverantwoordelijke/Consulent Dienstencheques
Wat hebben wij om jou te overtuigen?
•
•
•
•
•
•

Een job met vrijheid, verantwoordelijkheid en uitdaging
Een achterliggend team van ervaringsdeskundigen in de sector die jou bijstaan met raad en daad
Een gezellige werkplek en een positief team dat al op mekaar is ingespeeld
Een marktconform loon aangevuld met diverse extralegale voordelen
Azulea is onderdeel van de Dienstenthuis-groep, een professionele en duurzaam verankerd groter geheel
Moeilijk uit te leggen in een korte tekst? Als je met ons een koffie gaat drinken, vertellen we graag uitgebreid verder!

Wie ben jij?
• Jij bent een positief ingesteld persoon met een groot hart voor mensen in het algemeen en openstaand
voor diversiteit op de werkvloer
• Je hebt een visie en ervaring op gebied van motiveren en coachen van medewerkers
• Jij bent een professional met ervaring in de sector van de dienstencheques
• Je hebt de nodige ambities om zowel naar kwaliteit als kwantiteit naar beter te streven samen met je team

En wat is je takenpakket?
•
•
•
•
•
•

Je stuurt en coacht een team van drie aan
Je analyseert de cijfers en parameters en stemt er je doelstellingen en acties op af
Je volgt de bedrijfs- en financiële administratie op
Je bent verantwoordelijk voor de communicatie en marketing van het bedrijf
Solliciteren kan tot 30 juni met
Je coördineert het team-overleg
motivatiebrief en cv via
Naast dit alles ben je verantwoordelijk voor een 30-tal thuishulpen
tim.klaassen@dienstenthuis.be
waarvoor je alles regelt zodat zij hun job goed en met plezier kunnen doen

Restaurant Simple Parfait zoekt

MEDEWERKER VOOR POETS
Maandag tot en met Vrijdag
van 8u tot 11u

MEDEWERKER VOOR AFWAS
EN HULP BAR
Dinsdag tot en met vrijdag
van 11u30 tot 17u30

Het is ook mogelijk om deze 2 jobs samen
te voegen in 1 voltijdse betrekking
Info of afspraak via mail
op info@simpleparfait.be
Telefonische enkel tussen
10u en 12u op 0494 11 72 58

Gratis opruimen van inboedels,
bel vrijblijvend 0478.53.67.19
(particulier)
Z594
Schilderen,
betegelen,
gyproc
tel
(particulier)

bezetten,
afbraak,
0483.72.05.62
Z602

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

gyproc,
schilderen,
parket leggen, referenties
tel
0467.66.50.88
(particulier)
Z610
Alle
snoeiwerken,
aanleg
van gazons & rolgazon,
vellen van bomen, frezen
van stronken, aanplantingen,
dolomietpaden,
tel
0498.144.085 (particulier) Z704

SOLDEN
EDITIE
28 JUNI
21 JUNI

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

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

Sint-Cordula leert ludiek bij
brandweer
En of het een onvergetelijk fijne, leerzame dinsdag was, die 7de juni,
toen 42 leerlingen samen met hun juffen Karen en Veerle van basisschool
Sint-Cordula naar de Schotense brandweerkazerne aan de Theophiel Van
Cauwenberghslei in Schoten wandelden. De leerlingen genoten dan ook heel
erg van het verfrissend koele water toen zij zelf de spuitlansen mochten
hanteren, met eigen ogen van nabij konden zien met welk vernuftig materiaal
de brandweerlui hun vele taken uitvoeren, aan de lijve ondervinden hoe zij
verstandig uit een inktzwarte, al dan niet met rook gevulde, kamer kunnen
ontsnappen, wat een moderne brandweerwagen aan technisch vernuft
allemaal meevoert, enz.
Op een even speelse als boeiende manier leerden de kinderen om zelf uit te
puzzelen wat te doen en te laten wanneer een frietketel, de school, het huis,
de wagen, een kerstboom,… vuur vat. En dat was vaak verrassend anders
dan gedacht.
Maar net zo goed waren de leerlingen flink in hun nopjes en onder de indruk
van de vele anekdotes en ervaringen die de vriendelijke brandweerlui met
hen deelden.
Aan het einde van het bezoek kreeg elke leerling nog een handige, prachtige
sleutelhanger uit handen van een bandweerman. Een tof souvenir die hen nog
lang aan deze ludieke én fijne voormiddag zal doen herinneren, net als het
fantastische meerijden in een echte brandweerwagen met –zoals het hoorteen duchtig gillende ‘sirene’!

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

Bib weekje dicht om vernieuwd
te heropenen
De bibliotheek van Schilde heropent op dinsdag 21 juni in een vernieuwd jasje. De bib
zal dan werken met een nieuw bibliotheeksysteem. Dat is vooral een aanpassing voor
het personeel, maar ook voor de leners verandert er wat, in de eerste plaats omdat
er op 21 juni zelfuitleenbalies openen.
Door de automatisering hoeven bezoekers niet meer aan te schuiven in de rij voor
de bibliotheekmedewerkers om materialen uit te lenen, terug te brengen of te
verlengen. In het bibfiliaal ’s-Gravenwezel bestaat dat systeem al langer, wel nieuw
is dat je op beide locaties aan de zelfuitleenbalie kan betalen met Bancontact of
Payconiq. De betaalautomaat voor munten verdwijnt in ’s-Gravenwezel.

bibliotheek’ kan je online een hele hoop bibzaken regelen, zoals reserveren en
digitale kranten doorbladeren. Met de overschakeling naar het nieuwe systeem
zal de bibliotheek van Schilde eveneens samenwerken met de ‘bibburen’, zeven
bibliotheken uit buurtgemeenten. Zo zal in de toekomst via een wisselcollectie het
aanbod anderstalige en grootletterboeken vergroten. Je kan met je lenerspas of
identiteitskaart ook in alle deelnemende bibliotheken terecht.
Voor een vlotte omschakeling van de oude naar de nieuwe software, zijn de bibliotheek
in Schilde en ’s-Gravenwezel gesloten sinds maandag 13 juni. Het nieuwe systeem,
dat Wise heet, wordt dan getest en de bibmedewerkers krijgen een opleiding. Wie
in de sluitingsweek boeken of ander materiaal moet inleveren, krijgt een verlengde
inlevertermijn.
schilde.bibliotheek.be.

Ook de website wordt vernieuwd. Met de nieuwe online dienstverlening ‘Mijn
Te koop: appartement te Schoten centrum C. Neutjensstraat
43 met 2 slpk. 2de verd. kijk
op http://www.immoplek.be ID:
IP20477 GSM: 0485 50 49 72 A1
Te koop: BMW set van 4 velgen
met winterbanden 245/50 R18
M+S 500 Euro 0475.317.007 A2
Gepensioneerde
chauffeur
gevraagd
tegen
vergoeding voor dame met berperking gsm: 0495.216.132
A4
Te koop: cinemastoel, prijs overeen te komen, tel 03.658.95.95 A5

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

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

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

GEBIT GEBROKEN?

DOKTERS

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

MEDISCHE HULP

TIJDENS WEEKENDS EN FEESTDAGEN

Tel: 03 653 37 51
BRECHTSEBAAN 274 - 2900 SCHOTEN

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

Tel. 03 680 17 70

0900 10 512*

www.dellafaille.be

Uw lokale AXA-bank
Onafhankelijk financieel
advies & beleggingen

ELK WEEKEND

van vrijdagavond 19.00u tot maandagochtend
08.00u

OP OFFICIËLE FEESTDAGEN

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

TIJDENS DE WEEK
contacteer uw huisarts

Onafhankelijke
verzekeringsmakelaar

Aangepaste behandeling voor
diabetes- en reumapatiënten

Creëer uw
eigen geluk,
maar laat
ANTIGIFCENTRUM
ons helpen!

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

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

* gesprekskost 0,45 e

Wachtdienst
dierenartsen

APOTHEKERS

voor Antwerpen en omgeving
gedurende weekend & feestdagen

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

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

Hoe kun je huidkanker voorkomen en opsporen? Huidspecialist dr. Murielle Maes
kwam dat op woensdag 1 juni vertellen in een lezing over huidkanker, in Werf44
in Schilde. Dat naar aanleiding van de maand tegen huidkanker in mei. Met een
aandeel van 40 procent van alle gediagnosticeerde kankers, is huidkanker de
meest voorkomende vorm van kanker in het land. Elk jaar krijgen bijna 46.000
Belgen huidkanker. De schaduw opzoeken en je huid beschermen met kleding en
zonnebrandcrème zijn dan ook dé tips voor zonnige dagen.

31/12/2023 ENKEL IN BELGIE.
GELDIG TOT 31/12/2018.
VOORWAARDEN VIA SITE.NAMAAK VERBODEN.

25

31/12/2023 UNIQUEMENT EN BELGIQUE.
VALABLE JUSQU'AU 31/12/2018.
CONDITIONS SUR LE SITE. REPRODUCTION INTERDITE.

Huidarts waarschuwt voor huidkanker

TANDARTS

31/12/2023

W W W. A R T I S H I S T O R I A . B E

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

014/24 24 14

vroedvrouwenteam@wgkantwerpen.be
www.witgelekruis.be

AL-ANON

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

Wachtdienst
Antwerpen Centraal
oproepnummer

Tel.: 0903/399 69
weekend feestdagen

Tele-onthaal
Antwerpen Tel. 106

Netwerk Palliatieve Zorg
Noorderkempen v.z.w.:

advies en hulp rond palliatieve zorg
coördinatie thuiszorg
secretariaat: CODA HOSPICE
telef. permanentie 03 633 20 11

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

Tel. 03/321 24 24

Het beste aanbod in
Het beste aanbod in
m
o
b
i
l
i
t
e
i
t
s
h
u
l
p
m
i
d
d
e
l
e
n
!
mobiliteitshulpmiddelen!

WWW.HEGOMOBILE.BE
WWW.HEGOMOBILE.BE

VERKOOP
HERSTELLINGEN
VERKOOP -- VERHUUR
VERHUUR -- ONDERHOUD
ONDERHOUD -- HERSTELLINGEN
EIGEN
ERKEND VERSTREKKER
VERSTREKKER
EIGENTECHNISCHE
TECHNISCHE DIENST
DIENST -- ERKEND
Hego
Belof
ofmail
mailons
ons
HegoNijlen
Nijlen
Bel
Herenthoutseinfo@hegomobile.be
Herenthoutseinfo@hegomobile.be
steenweg
Nijlen:03
03435
43548
4849
49
steenweg101
101
Nijlen:
Hego
HegoGenk
Genk
Hasseltweg
Hasseltweg152
152
Hego
HegoRekem
Rekem
Steenweg
Steenweg140
140

