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Grootvader Bruno is grootste fan van
Olivier Godfroid, die naar het WK
voor wielertoeristen kan
Olivier Godfroid (27) al verschillende koersen. En dat voor iemand die het
grootste deel van zijn leven voetbal heeft gespeeld bij KSK ’s-Gravenwezel.
Grootvader Bruno Peeters (83) volgt de carrière van zijn kleinzoon op de voet,
al is hij zelf niet meer zo goed te been.

Zonnige jaarmarkt in Sint-Job

Te laat beginnen fietsen om professioneel wielrenner te worden, maar toch
wel wat niveaus hoger dan de gemiddelde wielertoerist: dat is Olivier Godfroid.
De Merksemnaar, die tot anderhalf jaar terug altijd in ’s-Gravenwezel heeft
gewoond, heeft begin mei de granfondo ‘Mallorca 312’ gewonnen en kreeg daar
zijn beker uit handen van Ivan Basso. Half mei werd hij vierde op de granfondo
van de Vogezen, waardoor hij zich kon plaatsen voor het wereldkampioenschap
voor wielertoeristen. Granfondo’s zijn echte wielerwedstrijden met een
klassement, waar wielertoeristen aan kunnen deelnemen om zo het gevoel van
een profwielrenner te evenaren.
Net als de profs heeft ook Olivier zijn fans, en waarschijnlijk de grootste is
zijn grootvader langs moederskant Bruno Peeters, die in een serviceflat in
’s-Gravenwezel woont. “Mijn hele jeugd heb ik in ’s-Gravenwezel doorgebracht”,
zegt Olivier. “Ik heb nog heel lang gevoetbald bij ’s-Gravenwezel. Veel vrienden
en familie wonen hier, dus ik kom hier nog heel veel. En dan spring ik vaak eens
binnen bij mijn grootouders.”

Gezinsontbijt in Schoten

Sportlaureaten Wijnegem gehuldigd

Kringwinkel Schilde geopend

“Dat sportieve heeft altijd in Olivier gezeten”, zegt Bruno. “Van zijn zesde
tot zijn eenentwintigste heeft hij gevoetbald en ik kwam bij veel wedstrijden
supporteren. Ik volgde dat graag. En ik was soms luid, maar alleen omdat ik niet
tegen onrechtvaardigheid kan.” (lacht) Langs de zijlijn volgen is wat moeilijker bij
een wielerwedstrijd, zeker voor Bruno die minder makkelijk te been is. “Maar ik
volg Olivier nog steeds. Op internet kun je koersen live volgen. Zijn vriendin is ook
vaak ter plaatse en stuurt dan beelden door. Ik volg dat graag, dat werkt voor mij
verjongend.”
Grootvader Bruno heeft een bewogen leven achter de rug: hij heeft een tijdlang
met tankers de wereld rond gevaren en overleefde daarbij stormen, een
bedreiging met een geweer in een naar onafhankelijkheid snakkend Congo, en
een dubbele schedelbasisfractuur na een ongeval. Om daarna in de politiek te
gaan, en zelfs schepen te worden, in Ekeren en Antwerpen, ook geen makkelijke
stiel. Toch slaat hem soms de schrik om het hart wanneer hij Olivier ziet fietsen.
“Zeker in een afdaling gaan ze snel. Daarom zeg ik altijd aan Olivier: zet een goede
prestatie neer, maar wees in de eerste plaats voorzichtig.”
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SINT-JOB-IN-’T-GOOR

Kort nieuws uit Schilde

€ 625.000

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

WORKSHOP MAAKT VAN BIBLIOTHEEK NOG MEER EEN RUSTPUNT
Elke eerste dinsdag van de maand vindt in de bibliotheek van Schilde een (kunstzinnige)
workshop plaats en in mei draaide deze ‘creabib’ helemaal om me-time. Met de

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

‘S-GRAVENWEZEL

€ 265.000

Duplex-appartement in hartje ‘s Gravenwezel. 1e Vd :
leefruimte, keuken, eethoek, berging. 2e Vd : apart toilet,
badkamer met douche / wastafel, 2 slaapkamers op
parket. Diverse : autostaanplaats inbegrepen vooraan
het gebouw.
Vg, Wg, Gmo, Gvv, Gvkr
UC2520468 - EPC 155 kWh/m².

ZOERSEL

€ 250.000

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

health- en lifestylemagazines van de bibliotheek als inspiratie, gingen de deelnemers
aan de slag om een gezellig ontspanningsmomentje te creëren. Zo stonden relaxatieoefeningen en een zelfgemaakt gezichtsmaskertje op de planning.
SPORTDAG VOOR ZESTIGPLUSSERS
De gemeente Schilde heeft op donderdag 28 april een sportdag georganiseerd
voor zestigplussers. Die konden in de turnhal van de gemeentelijke lagere school
De Wingerd in ’s-Gravenwezel van een breed aanbod proeven: van yoga over curve
bowl tot tennis. Maar ook minder voor de hand liggende sporten kwamen aan bod,

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

BRASSCHAAT

€ 315.000

Luxe assistentiewoning in domein “Prins Kavelhof”
op 1e verd (investering, verhuurd). Indeling: ruime
inkomhal, woonruimte met open keuken, berging voorraadk, schuifdeur naar terras, hoofdslpk, 2e slpk
en badk. Slpks uitgerust met autom. zonwering en
elektrische verduistering.
Gvgv, Gmo, Gvv, Gvkr, Vg
UC11008-EPC 67,76 kWh/m²

SCHILDE

€ 275.000

Ruim appartement, centraal gelegen. Indeling op 1e
Vd: Inkomhal met vestiairekasten, keuken, bijkeuken,
leefruimte, 3 ruime slpks (ca. 14m², 12m² en 10m² ),
badkamer en terras. Mogelijkheid tot aankopen van
garagebox € 25.000.
Vg, Wp, Gmo, Gvkr, Gvv UC1370878 - EPC 208 kWh/m².

WIJNEGEM

zoals zelfverdediging of katapult schieten. Meest opmerkelijk waren waarschijnlijk de
virtual reality games, waarbij de deelnemers met een VR-bril op het hoofd een spel
moesten spelen.

€ 485.000

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

WgLk, Gv, Vv, Gmo, Gvrk.

SCHOTEN

€ 265.000

Te renoveren halfopen ééngezinswoning met tuin.
Gelijkvloers: hal, woonkamer, keuken, veranda,
gastentoilet en slaapkamer. Verdieping: 2 ruime en 1
kleine slaapkamer, badkamer met ligbad en toilet. Ruime
kelder, PVC ramen met rolluiken. De woning is verhuurd.
UC2177564 - EPC677 kWh/m²
Vg Gvv Gvkr Wg

Kerkstraat 7
2970 ’s-Gravenwezel
03 / 658 03 30
www.immogy.be

EXAMENS VOORBEREIDEN IN WERF 44
De gemeente Schilde stelt een aantal stille plekke ter beschikking aan de studenten in
haar gemeente, die zich stilaan voorbereiden op de eindexamens.
S a m e n
studeren,
s a m e n
pauzeren.
Sommige
studenten
blokken beter
met mensen
om zich heen
die ook vlijtig
aan
het
werk zijn. Om
jongeren een
stille ruimte aan te bieden, stelt gemeente Schilde in de hoofdbibliotheek, Werf 44
(zaal expo) en het Dorpshuis (zaal de Vocht) studieplekken ter beschikking.
Er zijn 45 werkplekken verspreid over de drie locaties. De zalen zijn beschikbaar tot
30 juni. Een plekje reserveren is verplicht en doe je minimum drie dagen van tevoren.

ism SDN Architecten

Herentalsebaan 451, 2160 Wommelgem - 03 320 80 80 - www.adrconstruct.be - dir@adrconstruct.be

Wijnegem Zapt meteen weer op
de rails: 1200 muziekliefhebbers
‘dwalen’ van café naar café

Dat er meteen opnieuw 1200 mensen van café naar café zouden stappen om al dan
niet bekende bands aan het werk te horen, is alvast een opsteker. “We hadden een
vermoeden dat ons trouw publiek opnieuw massaal op post ging zijn. Dit jaar werden
namelijk een recordaantal voorverkooptickets verkocht sinds de start in 2000”, aldus
Veeckmans.

De Wijnegemse straten en café liepen op vrijdag 30 april als vanouds gezellig vol naar
aanleiding van Wijnegem Zapt. Op elf verschillende locaties speelden bands. Niet
de allergrootste namen in de pop- en rockwereld, maar dat had geen invloed op de
prima sfeer waarvan naar schatting 1200 deelnemers aan de muzikale kroegentocht
genoten. The Creecks uit Broechem dwongen met hun optreden het meeste respect af
en dat lag niet alleen aan de authentieke countrysound van de band.

De organisatoren waren blij om het voorplein van Ahoy te zien volstromen voor het
openingsconcert van The Creecks. Een straffe groep die vol overgave een set country
ten berde bracht. Nog straffere karakters zo bleek. Stefan en Wim Dehertefelt, de
twee broers die in deze countrygroep uit Broechem spelen, moesten vorige week hun
moeder afgeven. De begrafenis vond uitgerekend zaterdagvoormiddag nog plaats.
Maar daarna wilden ze absoluut nog op Wijnegem Zapt spelen. Naar eigen zeggen zou
hun moeder het zo gewild hebben. Ze droegen hun concert aan haar en bij uitbreiding
aan alle moeders op. Het plein werd even stil. Een mooi en ontroerend moment.

Voor de anciens binnen het bestuur van het al ruim twintig jaar georganiseerde
evenement was het toch even zoeken
in de voorbereiding. Na een pauze van
twee jaar, een aantal vertrekkende en
nieuwe bestuursleden, enkele nieuwe
café-uitbaters en twee nieuwe locaties
week deze editie toch wat af van een
‘normale’ Wijnegem Zapt. “De extra
inspanningen van ons team werden
gelukkig ruimschoots beloond. Na
een pauze van twee jaar mochten we
eindelijk Wijnegem nog eens in vuur
en vlam zetten. Naar onze mening is
dat ook gelukt”, blikt Tom Veeckmans,
samen met Dorien Marijnissen spil in
de organisatie, terug op een gezellige
muzikale avond zonder incidenten.

Appartement te Huur in De Panne.
Modern, luxe hoekapp.120m2,
terras 40 m2, gans de dag zon
en zeezicht ! Enkele stappen
van de zee op de Esplanade,
verkeersvrij
en
rustig
!
Grote LV, open KK met allerlei
toestellen. 2 badk. 1 met bad en
1 met inloopdouche, wasmachine
en droogkast ! digitale TV en
internet.2 wc’s, 3 slpks met
dubbele bedden 180 cm en
kast, parkingplaats onder het
gebouw. 5de verdieping, max
6 pers. Nog 1 week vrij vanaf
11 tot 18 juni = 625 euro alles
inbegrepen. Inl. 0479/44.35.15

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

Gratis prijsofferte
Tel. 0475 38 55 69

Biershampoo en badlinnen Brechtse
trappistinnen populair tot in Denemarken
De Brechtse trappistinnen vertaalden vorig jaar hun webshop naar het Frans, Engels
en Duits. Ze kregen hiervoor steun van Flanders Investment & Trade. Die stap naar
internationalisering werpt zijn vruchten af met klanten uit Duitsland, Spanje en
Denemarken. Zo bestelt het Esrum Kloster, een oud Deens cisterciënzerklooster uit
1151, producten in Brecht.
“In het begin trokken we met de Nederlandstalige webshop voor 99% consumenten uit
Vlaanderen en Nederland aan”, legt zuster Katharina, abdis van de abdij van OnzeLieve-Vrouw van Nazareth, uit. “We merkten toch ook interesse van mensen uit andere
landen voor onze producten. Daarom voegden we eerst een Franse vertaling toe aan
onze webwinkel. Hierdoor werden Franstaligen uit Brussel en Wallonië en alsmaar meer
Fransen fan van onze douchelakens en trappistenbiershampoo.”

Met de Engelse en Duitse taalversies
online rolden ook de eerste bestellingen
uit Duitsland, Spanje en Denemarken
binnen. Onder andere het Esrum Kloster,
een oud Deens cisterciënzerklooster
uit 1151, is klant geworden. “We krijgen
geregeld vraag uit Groot-Brittannië.
Door de Brexit zijn de exportformaliteiten
en douaneregels zo complex, dat we
op die verzoeken helaas niet kunnen
ingaan”, zegt zuster Katharina. De
zusters-trappistinnen zien nog een
andere trend. Waar vroeger bijna
uitsluitend particulieren aankochten,
waarderen steeds meer zakelijke klanten
als uitbaters van bed & breakfasts,
kapsalons en schoonheidsinstituten
de kwaliteit van TRAPP-badlinnen,
shampoos, bodylotions en douchegels.
De trappistinnen van de Abdij van Onze
Lieve Vrouw van Nazareth maken deel
uit van de Orde van de Cisterciënzers
van de Strikte Observantie. Volgens de Regel van Sint-Benedictus voorzien ze zelf in
hun levensonderhoud.
Abdijwinkel van de Abdij Onze-Lieve-Vrouw van Nazareth Abdijlaan 9, 2960 Brecht,
www.trapp.be
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MAAK KENNIS MET ROGER!

HOORTOESTELLENI HOORHULPMIDDELEN
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DE STANDAARD VOOR BETER HOREN
IN ACHTERGRONDLAWAAI EN OP AFSTAND.
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Roger-gebruikers vermelden minder luisterinspanning, meer rust, minder vermoeidheid, minder hoofdpijn,
meer energie, betere communicatie op het werk, meer betrokkenheid met collega’s.
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Vrijetijdscentrum Brieleke, Brieleke 16, 2160 Wommelgem (grote parking).
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STIJL & COMFORT
1000 M SCHOENEN • LEDERWAREN • REISARTIKELEN
2

WWW.FRAMANDI.BE
framandi_schoenen

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_Juni_190x125_BvS.indd 1

Sint-Job – Eerste foorfuif lokt
driehonderd feestvierders op
druk kermisweekend

Op de eerste jaarmarkt sinds twee jaar genoten de bezoekers van stralend weer.
Het was de ideale cocktail om Sint-Job massaal op de been te krijgen. Ook de
gerehabiliteerde foorfuif ‘Sint-Job foort’ was meer dan uitverkocht. De brandweerpost
zorgde dan weer voor spectaculaire demonstraties.
Het kermisweekend startte zaterdag meteen in de volle zon. De kramen stonden
uitgestrekt van het Max Wildersplein tot aan het Goorhof en de Chirolokalen in de
Kerklei. Het lokte heel wat inwoners naar buiten. Dat was nog meer het geval tijdens de
jaarmarkt op zondag. Tussen 10 en 18u zwierden de pompiers van de brandweerpost in
Sint-Job ook de deuren open en demonstreerden ook een interventie en aansluitend
hoe ze een brandende friteuse blussen.
Voor organisatie 2960dB was de editie 2022 hét moment om de oude glorie van de
foorfuif in ere te herstellen. “Het was jarenlang een traditie om de nacht voor de
jaarmarkt in Sint-Job-in-‘t-Goor stevig
te feesten. Op zaterdag ging men eerst
naar de kermis en gooide nadien de
dansbenen los. De traditie verwaterde.
De afgelopen jaren verdween de foorfuif.
Daar brengen we nu verandering in”,
leggen organisatoren Manu Moons en
Roeland Ruelens uit. “Tijdens het kermisen jaarmarktweekend leeft Sint-Job.
Inwoners komen massaal buiten.
Vroeger amuseerde jong en oud zich
steevast na de kermis op zaterdag een
fuif. Heel lang geleden vond die plaats

in een tent op het Max-Wildiersplein,
later in feestzaal ’t Goorhof.” Uitbaters
Paul en Yvette Vinckevleugel - Thijs van
de feestzaal zijn alvast enthousiast:
“Toen we hoorden dat de vrijwilligers
van 2960dB het feest nieuw leven wilde
inblazen, waren we natuurlijk erg blij.
Het is een hele opgave om genoeg
mensen te vinden om dit te organiseren.
Geweldig dat zij dit nu willen doen. We
misten het zelf ook, daarom stellen we
graag onze zaal ter beschikking.” SintJob-foort mocht liefst driehonderd
feestgangers verwelkomen. “Meer dan
uitverkocht, we zijn heel tevreden. Dj
Duncan Faes was een meester achter de
draaitafels. De vraag naar een nieuwe
foorfuif volgend jaar is groot. Ons opzet
is dus geslaagd”, stelt Roeland Ruelens
van 2960dB.
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WOUTERS KATHARINA

Advocaat
Erkend bemiddelaar in
familiezaken

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

kathy.wouters@advocaatwouters.be

REPARATIE KLOKKEN
kan ook bij u thuis

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

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

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

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

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

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

TE HUUR
GARAGEBOX

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

Toneelgroep maakt het bont
Toneelgroep Tilia uit Zoersel heeft de laatste twee weekends van april
een bonte avond opgevoerd. In zaal De Kiekeboes vond Pretcabaret
plaats, ouderwets amusement met een aaneenschakeling van
sketches en liedjes. Voor de leden van Tilia deed het deugd om nog
eens op een podium te staan, want sinds de start van de coronacrisis
in 2020 hebben zij een vijftal producties moeten annuleren.
De schuld van slechte covidcijfers in het land, besmettingen bij de
productie of simpelweg geen garantie op een degelijke ventilatie in de
speelzaal. Onder andere de productie ‘Geelzucht’ van eind 2021 is zo
niet kunnen doorgaan.

EDISONPLEIN SCHOTEN
0480 38 99 10

Te huur: ruime studio Nieuwpoort
4p + garage te huur, zeezicht,
vlakbij winkelstraat & strand,
slaaphoek 2p, zetelbed 2p, 60-70
euro/n, gsm 0486.361.995 Z708
Te
huur:
Bedoin
Mont
Ventoux
vakantiewoning
6
pers., 3 slpk, tuin, garage,
zat – zat 0472.537.702 Z709
Te koop: bouwgrond te Deurne!
Boterlaarbaan
1035m2,
nrs
percelen 351R en 351P9, vgpr
378.000 euro, rechtstreeks van
eigenaar, tel 0478.98.60.20 Y1
Te
koop:
2
damesfietsen
Gazelle Frame 50, 7 vitessen
nieuwe banden, prijs 200 euro,
2de fiets Oxford 7 vitessen,
prijs 100 euro, zijn volledig
in orde tel 0493.156.123 Y2
Te koop: schilderskist nieuw
35 euro tel 03.658.95.03 Y3

Sint-Job – Campus Kristus Koning is
even Clara Fey Land
Voor één dag werd campus Kristus Koning omgevormd in Clara Fey Land. De
leerlingen van BuSo Kristus Koning, BuSO Het Kompas, BuBaO Kristus Koning
en BuBaO Sint Rafaël en de woongroepen, onder de koepel Orthopedagogisch
Centrum Clara Fey, leven zich uit met optredens en op attracties.
“Normaal vieren we elk jaar de Week van Clara Fey. Door corona moesten we
het feest al driemaal uitstellen, maar nu kan het weer”, glundert Ilse Herman,
directeur Sint-Rafaël. “Je merkt dat de kinderen ervan genieten.” Ook de
leerkrachten en het verzorgend personeel doen dat. “Het is de eerste keer sinds
de pandemie uitbrak dat ze elkaar terugzien”, weet Bo Moeyaert, dienstdoend
directeur Bubao Kristus Koning. “We hebben al die tijd apart gewerkt. Dit feest is
het perfecte bindmiddel om iedereen die op hetzelfde terrein hier werkt, samen
te brengen.” In totaal telt O.C. Clara Fey ruim 850 werknemers. “Hiermee zijn
we een van de grootste werkgevers van Brecht”, merkt stafmedewerker in de
Zorg, Magda Hoofmans, op. In de zorg
werken 450 mensen, in Buso’s Kristus
Koning en Kompas zo’n 200 en in de
Bubao’s Sint-Rafaël en Kristus Koning
ruim 100.
“Omdat het onderwijs en de zorg niet
onder dezelfde overheden vallen, is het
soms moeilijk om de werking op elkaar
af te stemmen ook al werk je fysiek op
dezelfde locatie. Om de best mogelijk
zorg te kunnen bieden, is een goede
samenwerking echter noodzakelijk.”
Deze feestdag is daarvan een goed
voorbeeld. “Hiervoor werkten we nauw

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

Carolien Snoeys,
8C8 VASTGOED BVBA

Te huur: Spanje , regio Murcia,
dorp San Cayetano, huis voor 4
personen, 2 slpk, 2 badk, groot
zwembad + kinderbad, 10 min
rijden van strand San Javier,
nog vrij juli/ aug/ sept info: Van
Doninck tel 0468.210.252 Y4
Garageverkoop op 26/6, in
onze straat Pater Kenislaan
2970 Schilde, 10u – 18u, info:
chrisjecambier@gmail.com
Y5
Gezocht: student hulpjongen
voor
allerlei
klusjes
tel
0475.476.350
Y11

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
samen om rekening te houden met de
mogelijkheden en beperkingen van
de leerlingen. Dit is ook een leuke en
aangename manier om elkaar beter
te leren kennen.” Ook de cliënten
van de woongroepen, met een matig
en ernstig verstandelijke beperking,
mochten feesten. Een deel verhuisde
in volle coronatijd van campus SintRafaël naar Kristus Koning in een
nieuwbouw. Op campus Sint-Rafaël
wordt nog een tweede nieuwbouw
gezet.

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!

Manon De Roey uit Schilde wint in
Thailand eerste groot golftoernooi
Manon De Roey (30) heeft in het Thaise Chachoengsao de titel behaald op het Aramco
Team Series, meteen haar eerste zege in de Ladies European Tour. De topsporter uit
Schilde houdt er een cheque van 71.856,75 dollar aan over en verzekerde zich van
startrecht voor de komende twee jaar. Na Valérie Van Ryckeghem op het Sicilia Ladies
Open in 1997 is dit de eerste Belgische zege in 25 jaar op de Ladies European Tour.
Sympathieke Manon won in Thailand nadat ze als tweede de slotdag was ingegaan.
Dankzij een laatste ronde in 66 slagen wipte ze naar de eerste plaats met een totaal
van 203 slagen, 13 onder par. Voor de ex-hockeyster die sinds 2015 prof is, is het de
eerste overwinning in de European Tour, het op één na belangrijkste circuit in het

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

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

vrouwengolf na de Amerikaanse LPGA Tour. Pas nadat ze in Albuquerque haar opleiding
als psychologe had afgerond, besloot De Roey alles op het golf te zetten
“Dit is een fantastisch gevoel”, aldus de pro uit Schilde. “Ik wacht hier al lang op. Ik
hoopte dat het vorig jaar al zou gebeuren, maar ik geloof heel hard in mijn spel en ik
ben heel geduldig gebleven in de jacht op deze eerste zege.”
“Als ik mijn laatste elf holes bekijk, heb ik sterk gespeeld met mooie slagen en dit
in een deelnemersveld met majorwinnaars en veel spelers uit de top vijftig. Ik mag
absoluut fier zijn op deze prestatie. Het belangrijkste is dat ik verzekerd ben van
startrecht voor de komende twee jaar op de Ladies European Tour en de majors. Ik
lonk ook naar de Amerikaanse LPGA Tour. Als ik mijn huidig klassement - top tien in de
verdienerslijst - kan behouden, mag ik een gooi wagen in de laatste kwalificatieronde
voor de Amerikaanse vrouwentour. Het zou een grote uitdaging zijn, want dan speel je
week na week tegen de beste speelsters ter wereld.”
Wil je kans maken op een gesigneerde golfcap van Manon? Mail dan je postadres
door op wedstrijd@bodevanschoten.be met ‘Manon’ als onderwerp.

Problemen met Frans of Engels
in het middelbaar of hoger
onderwijs? Leerstof opfrissen?
Bekwame leraar helpt, ook
advies dyslectische leerlingen.
Gsm 0475.79.65.12
Z800
Te
koop:
bouwgrond
Boerendreef Schilde, 4.000m2
P.o.t.k. tel 0475.935.414 Z576
Te koop: scootmobiels tel
0495.53.26.89 (particulier) Z578
Te huur: Durbuy huis 8p., 4 slpk,
2 badk, tuin, bbq, garage, rust,
stilte, www.fijnverlof.be Z573
Fonoplaten: ik koop lp’s & maxi
singles, disco, soul, rock, jazz,
70-80-90, betaal beste prijs, tel
0475.76.81.88 (particulier) Z585
Te
huur:
Bedoin
Mont
Ventoux
vakantiewoning
6
pers., 3 slpk, tuin, garage,
zat – zat 0472.537.702 Z709
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

Schotense Isis Lilja tot halve finale
The Voice Kids
Isis Lilja Beck (14) trilde enkele weken geleden als een espenblad tijdens haar blind
audition op VTM. Daar was tijdens de laatste Knock Out van The Voice Kids, niks meer
van te merken. Die focus en zelfbeheersing waren niet het enige dat het meisje heeft
geleerd van coach Duncan Laurence. Die ‘benoemde’ Isis Lilja prompt tot één van
de beste leerlingen van zijn artiestenklas. Aan dat mooie liedje van de Schotense
scholiere kwam pas in de halve finale een einde
Ondanks een sterke vertolking van ‘Till Forever Falls Apart’ van Ashe & Finneas werd
Isis Lilja door Duncan niet weerhouden in zijn team voor de finale. Maar de scholiere
heeft zonder twijfel de sympathie gewonnen van heel wat Schotenaren en andere
muziekliefhebbers.

Handelaars en gemeente Wijnegem
belonen trouwe marktbezoekers
De gewone boodschappentas waarmee Liliane Knockaert wekelijks de
vrijdagmarkt van Wijnegem bezoekt, volstond bij haar jongste bezoek niet.
Ze werd door burgemeester Leen Wouters en schepen Juul Liekens overladen
met geschenken.
De vrouw, die recht tegenover het Marktplein woont, was niet de enige die een
tas vol verse marktkoopwaar kreeg. Ook Jean Hendrickx, Hilde Janssen, Peter
Moons en Sus Van Beethoven vielen in de prijzen. Liliane, die sowieso al geen
slecht woord over de lippen krijgt over haar overburen de markthandelaars,
kreeg als superwinnaar van de Maand van de Markt ook nog eens een
megafruitmand.

“In april wilden we al onze alle marktkramers een duwtje in de rug geven”,
vertelt Leen Wouters, die zelf ook bijna wekelijks haar inkopen doet op de
vrijdagmarkt. “Drie weken lang konden bezoekers bij elke lokale aankoop
deelnemen aan een wedstrijd. Hiervoor scanden de bezoekers met hun
smartphone de unieke QR-code van de handelaar waarbij ze hun aankoop
deden, of vulden ze een papieren formulier in dat ze nadien in de inleverbox
konden deponeren.”
Tijdens deze Maand van de Markt werden alleen in Wijnegem bijna 1900
deelnames geregistreerd. De afgelopen drie weken werden daaruit door een
onschuldige hand 45 winnaars getrokken. Zij wonnen mooie, verse en lokale
producten. Vrijdag werden de hoofdprijzen uitgereikt, waarvoor de gemeente
en markthandelaars allebei een bijdrage leverde.
“Het gaat mede dankzij de handelaars goed met onze markt, waar wekelijks 25
kramen staan opgesteld. Om ze goed gevuld te houden, geven we 40% korting
op de standplaatsgeleden aan kramers die wekelijks komen opdagen”, aldus
de burgemeester.

Klok
stuk?

Alle merken GRATIS
afgehaald en teruggebracht

03 652 17 77
GEVRAAGD
WIJNEN - CHAMPAGNE
en PORTOS
Aankoop volledige wijnkelders
en kelderresten

Tel. 03 295 60 60 (tijdens kantooruren)

Te huur: vakantiewoning met
privé zwembad voor max
10 personen, de woning ligt
in de Lot (Frankrijk), op +/25km van de stad Cahors,
u vindt meer info op www.
letilleul.eu of u kan mailen
naar welkom@letilleul.eu Z41
Te
huur:
Middelkerke
zeedijk, app. 3 slpk, 7p., alle
comfort, wknd 195 euro, mw
195 euro, week 320 euro, ,
buiten de vakantieperiode,
www.eventussenuit.be,
email
adres:
lucderaedt@
telenet.be, tel 03.353.18.51
of
0474.96.54.19
Z41
Fonoplaten: ik koop collecties,
lp’s, Rock, Pop, Jazz enz.., beste
prijs tel 0475.37.64.96 Z112

GEBED AAN HET HEILIG HART

Academie Merksem
muziek | woord | dans | beeld
Academie
Merksem
Schrijf
je kind
in via academiemerksem.be
muziek | woord | dans | beeld
kind in
via academiemerksem.be
Papenaardekenstraat:Schrijf
rode jeloper
voor

fietsers naar nieuwe Hoogmolenbrug

Binnen enkele weken kunnen zowel fietsders als auto’s – want die blijven in een
ondergeschikte rol welkom – opnieuw voluit gebruik maken van de heraanlegde en al
maandenlang afgesloten straat tussen Albertkanaal en het park van Schoten.
Het fietspad dat de nieuwe Hoogmolenbrug met de Papenaardekenstraat verbindt,
wordt eerstdaags ook geasfalteerd zodat dit zeker klaar zal zijn tegen de opening van
de nieuwe Hoogmolenbrug. Normaal is die begin juni voorzien, maar een bevestiging
van die datum kregen we niet.
Het eerste deel van de Papenaardekenstraat, vanaf Deurnevoetweg tot
Voorkempenlaan, werd eerder al aangepakt. De voorbije maanden werd het stuk
tussen Braamstraat en Deurnevoetweg omgevormd tot rode loper voor fietsers. Auto’s
mogen er voortaan niet sneller dan 30 km per uur rijden. Meteen legde de gemeente
een nieuwe riolering aan om het afval- en regenwater gescheiden af te voeren.

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.
F.V.

ZETELOPMAKERIJ
GORDIJNEN
PROJECTEN
PVC VLOEREN

VRAAG EEN
VRIJBLIJVENdE
OFFERTE aan

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

WWW.LEODRIES.BE

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

Ballen De Spildoren rollen beter dan
ooit op De Spildoren
De gemeente Schilde heeft de petanquebaan aan De Spildoren heraangelegd en
uitgebreid. Dit tot grote vreugde van de plaatselijke spelers, die de voorbije jaren
sterk in aantal zijn toegenomen.
Felix Verlinden en Chris Devaere zijn er destijds mee gestart. Maar intussen staan
zijn zij al lang niet meer de enigen die met hun glimmende ballen naar het keurige
speelpleintje aan De Spildoren trekken. Sinds enkele jaren ligt er namelijk ook een
petanquebaan.
“Elke donderdagnamiddag hebben we hier afspraak. We werpen onze eerste bal om
14 uur, maar wanneer we stoppen, is moeilijk te zeggen. Het kan soms heel gezellig
en bijgevolg laat worden, met drankjes en hapjes erbij”, getuigen de pioniers van de
officieuze maar bloeiende petanquevereniging De Spildoren.
De toeloop nam de voorbije jaren zo’n proporties aan, dat het ene petanquebaantje
niet meer volstond. “Op vraag van de buurt hebben we daarom geïnvesteerd in een
extra terrein”, zegt schepen van Patrimonium Peter Mendonck, die de infrastructuur
kwam inhuldigen.
En of de trouwe spelers hier bij om zijn. “Vakwerk van de gemeentediensten. Het ligt
er prima bij met die dolomiet”, monstert ook Annie Raets, met haar 84 jaar één van
de anciens, het walhalla voor petanquespelers. “Ik ben moeilijk te been en ga met een
wandelstok, maar om te spelen en gezellig te kletsen met andere wijkbewoners, kom
ik graag mijn huis uit”, vertelt ze, alvorens ze alweer een bal richting ‘cochonnet’ mikt.
Overigens hoef je niet met pensioen te zijn om mee te spelen. De Spildoren
verwelkomt ook graag jongere gezinnen. De kinderen kunnen zich trouwens uitleven
op de mooi onderhouden speeltuigen. Dit lijkt trouwens een prima, nog niet ontdekte
picknicklocatie.

Te huur: Calpé, prachtig app., 2/4
pers, zeedijk, zonkant, groot terr.
zeezicht, Tv Vl, wifi, alle comfort,
foto’s tel 03.326.13.87
Z555
Fonoplaten ik koop collecties
Lp, singles, Rock, Pop, Jazz etc
ook hifi pick-up versterkers,
bandenopnemer, cd, dvd, strips,
beste prijs tel 0475.37.64.96 Z545
Gezocht:
oude
emaille
reclameborden in gelijk welke
staat. Kijk eens op zolder, tuin
of kippenhok. Ook interesse in
oude reclamevoorwerpen uit
voormalige Kruidenierswinkels,
Brouwerijen of Garages. Geef
goede prijs. 0479/70.91.58 Z543
Te koop gevraagd: 2de h.
aanhangwagen,
mag
werk
aan
zijn,
geen
geremde
tel
0492.263.118
Z565

HONDENVERZORGING

BOBBYLAND

Jachtwachtersdreef 312
2900 SCHOTEN

TEL.: 03 663 35 76

GEHAALD EN GEBRACHT

Na drie jaar worden sporters
opnieuw gevierd
Het Zoerselse gemeentebestuur
en de sportraad hebben op vrijdag
20 mei de sportkampioenen van
de afgelopen drie seizoenen in
de bloemetjes gezet. Vanwege
de coronacrisis kon de jaarlijkse
kampioenenviering immers twee
keer niet doorgaan. Amazone
Améline Van Gompel, gymnasttumbler Laurent Lommaert
en de U17-ploeg van KFC SintMartinus Halle kroonden zich
respectievelijk tot sportvrouw,
-man en -ploeg van de afgelopen

drie jaar. In totaal werden 44 individuele kampioenen en 28 ploegen
gehuldigd in diverse sporten. De avond werd muzikaal opgefleurd
door het duo Shoosh, en halverwege de viering zorgde dans- en
turnvereniging ‘The sky is the limit’ voor een demonstratie.

Kruisjessteek
nen tel 03.383.17.31

patroY27

Te koop: scootmobiel Comet Pro
Invacare 2j oud, zo goed als nieuw,
1km gereden, 1.900 euro, wegens
ziekte tel 0497.73.72.59 Y28
Gezocht: oude polsuurwerken
of zakhorloges, mogen ook defect zijn, geef goede prijs, tel
Peter 0496.43.30.07
Z723

Bethaniëlei
Bethaniëlei
22
2930
Brasschaat
2930 Brasschaat

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

+32
(0)3
663
T: T:+32
(0)3
663
4949
8585
M:
+32
(0)498
277
157
M: +32 (0)498 277 157
info@garvo.be
info@garvo.be
www.garvo.be
www.garvo.be

Alle
schilderwerken:
elektriciteit en alle andere klusjes aan betaalbare prijzen tel
0484.981.159 (particulier) Z719
Te huur: De Panne, ruim
hoekapp garagepl, 2 slpk, 2
terr., zicht op zee-duin, dig
Tv tel 0494.45.85.63
Y16

Te huur:
2 garageboxen
aan
Deuzeldlaan
Schoten,
onmiddellijk
beschikbaar
90€, tel 0478.261.059
Y19

Te koop: schuifdeuren 4 stuks,
L 2m H 1,60m + railsysteem,
250 euro tel 0477.35.71.11 Y17

Gratis vakantie Zuid-Frankrijk
Provence in juli aangeboden aan 1
of 2 studenten in ruil voor hulp ter
plaatse, info 0475.476.350 Y20

Te koop: ijskast zo goed als
nieuw, 1 mnd gebruikt, reden: te klein aangekocht, prijs
180 euro tel 0485.550.116 Y18

Plaatsen van metalen tuinhuizen, verzinken, roest niet tel
0487.715.534 (particulier) Y26

Feest in Schotense wijken: heerlijk
samen bijpraten en klinken
De Schotense wijkverenigingen moesten de voorbije twee jaar noodgedwongen
de deuren gesloten houden. Elkaar gezellig ontmoeten rond een feestdis en onder
vlaggetjes in open lucht, mocht niet om de gekende reden.
De gemeente Schoten gaf de heropstart van het verenigingsleven een duwtje in
de rug met het weekend Feest in de Wijk. Heel wat van de vijftien wijkverenigingen
gingen op het aanbod in om tafels en stoelen nog eens buiten te halen. Dat was
onder meer het geval in Zwaan, Elshout, 2PK, Donk, Amerloo en natuurlijk in de
moeder aller wijkverenigingen Geuzenvelden.
“Onze opendeurdag is pas op zondag 12 juni. Maar we vonden het wel tof om
eerder al eens gezellig samen te komen bij een hapje en een drankje”, vertelt
wijkvoorzitter Ingrid Pichal. “De opkomst was redelijk. Wat ons betreft is dit voor
herhaling vatbaar.”
Momenteel zijn ze bij Geuzenvelden druk in de weer met de voorbereidingen voor
de kinderrally en opendeurdag. “Weten de inwoners van Schoten dat ook zij hier
welkom zijn? Dat is namelijk zo”, onderstreept Ingrid. “Elk kind mag hiervoor gratis
meedoen en ontvangt een prijs. Kinderen kunnen op 12 juni ingeschreven worden
van 9 tot 11 uur in het Geuzenhofke, Akkerlaan 1a waarna ze op pad gaan om
deel te nemen aan leuke spelletjes overal in de wijk. Tegen de middag openen wij
ons frietjes-, hotdog- en hamburgerkraam met dit jaar onder meer de speciale
Geuzenveldenburger op het menu!”

Bezoekonze
onzetoonzaal:
toonzaal:
Bezoek
do,vr:
vr: 10:00
10:00--12:00
12:00
di,di,do,
13:00
15:00
13:00 - 15:00
Wo:
Op
afspraak
Wo:
Op afspraak
Za:
10:00--14:00
14:00
Za:
10:00
Zo - Ma: Gesloten
Zo - Ma: Gesloten

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
Van 14 tot 16 uur zorgt de band Quincy Junction voor een muzikaal optreden. En
dan hebben ze bij Geuzenvelden ook altijd een mooie speeltuin, springkasteel en
tombolakraam staan. Geuzenvelden organiseert op 10 juli ook nog een Buurlijke
garageverkoop. Info via info@geuzenvelden.be.

Kort nieuws uit Schoten
LUC CAALS PAST IN EEN USB’TJE
Je zou het hem niet aangeven, maar Luc Caals wordt op 11 augustus zeventig
jaar ‘oud’. Dat feit en omdat de zingende komiek dit jaar ook precies vijftig

MET ONZE
TOPPRODUCTEN
GENIET U
ZORGENLOOS
VAN UW
ZWEMBAD

Ontvang op zaterdag
een gratis schepnet in
onze winkels*

zwembad.be
ALLES VOOR PUUR ZWEMPLEZIER

jaar op de planken staat, geven aanleiding tot heel wat activiteiten zoals een
dubbele jubileumshow in De Kaekelaar in zijn eigen Schoten.
“Mijn carrière kreeg na die act met de schijfmachine op televisie een doorstart
als komiek. De rest is geschiedenis. Dorpsgenoot en vriend Marc Rombouts heeft
misschien niet alles, maar toch van veel van wat ik allemaal gedaan heb op een
podium een mooie, vier uur durende samenvatting gemaakt als videomontage.
Die wordt verdeeld op USB-stick en is te koop bij De Bode van Schoten. Ik ben
er wel trots op”
BOEGIE WOEGIE MAN KRIJGT DANSVLOER NOG VOL
Na corona is ook August Van Pelt, beter bekend als Boegie Woegie Man, als
een feniks uit zijn as herrezen. Als vanouds en voor de gelegenheid met een
clownsneus op, zorgde de man onlangs voor zang, muziek en vertier voor de
senioren van dienstencentrum Cogelshof in Schoten Deuzeld.
De artiest gaf een
liefst vier uur durend
optreden, waarvoor
de
aanwezigen
helemaal
niks
hoefden
te
betalen. De vloer
van het Cogelshof
veranderde in een
mum van tijd in
een dansvloer. Wat
hebben ook deze mensen dat lang moeten missen.
BORDERLINE: JE KAN ER MEE OMGAAN
Borderline, ook wel emotieregulatiestoornis genoemd, is een
persoonlijkheidsaandoening die zowel je familielid als jezelf confronteert en
uitdaagt. Maar wat houdt deze aandoening juist in? Hoe komt dit tot stand?
En hoe ga je er als
familielid best mee
om? Gastspreker Ericia
De Meyer, psycholoog
en
zorginhoudelijk
coördinator bij Mobiel
Team Emergo van
het professioneel en
universitair opnameen behandelcentrum
voor
geestelijke
gezondheidszorg in
Duffel, kwam in het Cogelshof in Schoten duiding geven. De aanwezigen staken
heel wat op over de uiteenzetting.

WELKOM in
onze winkel
Industriepark Brechtsebaan 16

SCHOTEN

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

Te koop: Scooter AGM A-klasse, rijdt 25 km/uur.
4 jaren oud. Geen rijbewijs
nodig, perfect om te starten in
het verkeer. Onderhouden en
rijklaar. Vraagprijs: 795 . Voor
info bel: 0477/72.01.01
Y6
Te
koop:
tuingereedschap,
schoppen,
rijven,
rieken,
harken, troffel, 3 ladders, 3
fietsen, en
zoveel meer, in
goede staat, aan halve prijs
tel na 18u 03.383.57.72
Y7

Gevraagd
poetsvrouw:
Nederlandstalig, met erv vr
Wijnegem, afspr. 0473.84.87.90
of via jozefrens@telenet.be,
Wommelgemstw. 28 Wijnegem Y8
Te koop: Toyota Hiace (lange
versie) 8000 2 schuifdeuren !!
205000km, 0475.476.350
Y9
Te koop; Iphone 7 plus met lader
75 euro weg wegens aankoop
Iphone 13, tel 0475.476.350 Y10
Gezocht: student hulpjongen
voor
allerlei
klusjes
tel
0475.476.350
Y11

EN ANDERE PLAATSEN

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

Dorpsdag ’s-Gravenwezel in aantocht
Traditioneel luidt het tweede weekend na Pinksteren, of het negende weekend na
Pasen, in ’s-Gravenwezel de zomer in. En dit jaar kan er na een noodgedwongen
‘corona-pauze’ van twee jaar ook eindelijk weer worden aangeknoopt met dit Wezels
kermis- en feestweekend, en dit van 18 tot en met 21 juni.
“Wij zijn blij dat we eindelijk weer kunnen en mogen doen wat we graag doen; ons
mooie dorp doen bruisen,” zegt Bart Lauryssen van Dorpscomité ’s-Gravenwezel. De
Dorpsdag is dus weer terug van weggeweest, sinds 2019. Velen kijken er samen met
ons naar uit om dit feestweekend op 18 juni vanaf 17u samen af te trappen.”
De organisatoren zijn dan ook blij dat zij alvast een mooi en gevarieerd programma
hebben kunnen uitwerken; en dat zij naast de gewaardeerde ondersteuning van
het lokaal bestuur van Schilde ook kunnen rekenen op de participatie van diverse
partners – zowel vanuit de middenstand als daarbuiten.
Veel lokale ondernemers, maar ook marktkramers en diverse verenigingen hebben
met veel enthousiasme ingeschreven om mee aanwezig te zijn op de extra lange
feestmarkt in de Kerkstraat en de Wijnegemsteenweg. Tegelijk worden er, verspreid
over het ganse parcours, ook diverse acts en muzikale optredens voorzien. Ook
fashionliefhebbers komen aan hun trekken, want zij kunnen genieten van de show op
de fashion catwalk en uiteraard ook van het mooie aanbod van de diverse winkels die
hun deuren openen.
Naast de kermis zijn er ook tal van andere activiteiten voor kinderen, en ook de
jongeren én ouderen zijn uiteraard meer dan welkom om elkaar gezellig te ontmoeten
bij één van de vele gezellige stands. Na het vuurwerk is iedereen die graag wil
verderfeesten welkom in de feestzaal van het Dorpshuis, waar DJ Tom vanaf 23u15 de
knoppen aandraait van het sGRAVENbal
– een spetterende afterparty boordevol
goede vibes.
Op zondag is het dan de beurt aan
Koninklijke Wieler- en Atletiekclub Wezel
Sportief om het dorpscentrum te doen
opleven tijdens de wielerkoers, die voor
het eerst na corona ook opnieuw kan
doorgaan. “Na die pauze doet het deugd
om onze 69-jarige koerstraditie dit jaar
opnieuw verder te zetten in ons dorp’,
zegt drijvende kracht Marc Vermeiren.
De wielerwedstrijd voor Eliterenners
zonder contract 1.12b en beloften U23
(Cycling Vlaanderen) start om 15u en

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

BESTE PRIJS, SNELLE AFHANDELING!
& 0487/286 430

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

T. 0474 71 53 97

KLEINE EN GROTE
RENOVATIEWERKEN

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

loopt over een parcours van 28 ronden
dat in totaal 112 km telt.
Dit feestelijk en bruisend weekend telt
in totaal vier dagen, want van zaterdag
tot en met dinsdag staat de uitgebreide
kermis opgesteld op het Lodewijk De
Vochtplein.
Meer informatie over de Dorpsdag:
Bart Lauryssen – dorpscomite.
sgravenwezel@telenet.be, 0496 18 03
88, facebook.com/dcwezel. Meer info
over de wielerwedstrijd: Marc Vermeiren
– vermeiren.marc1@telenet.be, 0496 83
35 27, www.dernycriterium.be.

BESTELWAGEN TE HUUR
50 euro/dag
enkel weekend
Tel. 0475 47 63 50
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

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

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

RUIME TOONZAAL 300M²

TE HUUR

VAKANTIEWONING
PENTHOUSE - KROATIE
0496 506 055

Wijnegemse kampioenen maar ook
kampioenenmakers gehuldigd
Het was lekker druk in ’t Gasthuis, maar dat was gelukkig geen probleem meer.
Iedereen genoot van de intense huldiging van de Wijnegemse sporthelden, al hadden
lokaal bestuur en sportraad ook oog voor wie achter de schermen werkt van het
verenigingsleven.
Veerle Maréchal werd het voorbije jaar Belgisch kampioen op de marathon voor
atleten ouder dan zestig. Nog zo’n straffe veteraan is Frank Van Impe. Bij de masters
werd deze atleet onder meer Belgisch kampioen bij de masters in het speerwerpen.
De zussen Jolien en Charlotte Jennes schaatsten met hun pirouettes het ijs uit de
baan. Charlotte werd Vlaamse kampioene, maar ook Jolien reeg de ereplaatsen op
regionale, nationale en internationale kunstschaatsconcoursen aan elkaar. Skiester
Naya Van Puyvelde is een vaste klant op de laureatenviering. Ze had haar uitnodiging
te danken aan Belgische titels in de slalom en Super G U18 en een bronzen medaille op
het WK voor junioren in Canada.
Dat ’t Gasthuis zo vol liep, had onder meer te maken met het feit dat ook heel wat
Wijnegemse sportteams hoge ogen gooiden het voorbije jaar. De honderdjarige
voetbalclub Wijnegem zag de U17 kampioen spelen en kan met de U12 zelfs nog een het
Vlaams kampioenschap winnen, terwijl zowel de U12 als U13 al knap de Nieuwsbladcup wonnen. Geel-Zwart Wijnegem, de volleytrots van de kanaalgemeente, kon
uitpakken met de dames 3, die de titel behaalden in tweede gewestelijke en de
jongens U17, goed voor een regionale titel.
“Sport brengt spelenderwijs mensen dichter bij elkaar. Dat blijkt nogmaals uit
alle verhalen die onze laureaten op zeer geanimeerde wijze tijdens de huldiging
vertelden”, aldus schepen van Sport Tom Tachelet, die bij de organisatie bijgestaan
werd door collega Juul Liekens (N-VA) en sportraadvoorzitter Wilfried Colman.
“We zetten ook enkele verdienstelijke leden in de bloemetjes. Dit zijn vrijwilligers die
zich al jaar en dag met hart en ziel inzetten voor hun club. Het zijn immers deze mensen
die ervoor zorgen dat deze fantastische
sportprestaties in Wijnegem kunnen
plaatsvinden en geleverd worden. Zij zijn
de ruggengraat van de sportbeleving
in ons dorp en krijgen daarom een
bijpassend fotokader met ‘ere-titel’”,
sprak Tachelet.
In die laatste categorie mochten onder
meer Jo Verelst (VC Geel-Zwart), André
Van Honsté (Wijnegem Bicycle Club),
Albert Claus (Wijnegem voetbalclub)
en Gerda Leysen (Gymclub Rust-Roest)
onder luid applaus naar voor komen.
Ook Karola Wuyts (turnkring Edel en
Sterk) stond op de lijst van te huldigen
verdienstelijke sportfiguren, maar zij
moest verstek laten gaan voor deze
viering.

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

NUYENS - DOM
SCHOTEN
ALLE GLASWERKEN
• Dubbele beglazing
• Spiegels
• Loodreparaties
• Koepels & vitrines
• Plaatsen van ventilators
• Zelfwerkend patroon

SNELLE
SERVICE

RAMEN EN DEUREN
• PVC en aluminium

van uw tuin, planten, hagen enz , gratis offerte tel
0487.715.534 (particulier) Y24
Te koop: ijskast zo goed als
nieuw, 1 mnd gebruikt, reden: te klein aangekocht, prijs
180 euro tel 0485.550.116 Y18

Goedkoop
afbreken
van
uw tuinhuis, garage en afvoeren
gratis
offerte
tel
0487.715.534 (particulier) Y25

Te huur:
2 garageboxen
aan
Deuzeldlaan
Schoten,
onmiddellijk
beschikbaar
90 , tel 0478.261.059
Y19

Plaatsen van metalen tuinhuizen, verzinken, roest niet tel
0487.715.534 (particulier) Y26

Gratis vakantie Zuid-Frankrijk
Provence in juli aangeboden aan 1
of 2 studenten in ruil voor hulp ter
plaatse, info 0475.476.350 Y20
Gemeubelde studio te huur
Zwaantjeslei 6 aan J. Palfijnziekenh. Merksem 1ste verdieping. Vrij. 625 /mnd (incl. water)
Meer info: 0495.214.041
Y21
Goedkoop vellen van bomen
en afvoeren, gratis offerte tel
0487.715.534 (particulier) Y22

DRINGENDE
HERSTELLINGEN
STEEDS BEREIKBAAR
OOK ‘S NACHTS
GSM: 0475/420 837

WILRIJK - DEURNE- SCHOTEN
Tel. 03 321 39 68
Fax: 03 366 11 02
Elshoutbaan 51
2900 SCHOTEN

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

afen
tel
Y23

leegruimen

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
Te koop gevraagd: lp’s pop en rock,
schilderijen, oude spullen van zolder, enz.. tel 03.663.65.70 Z721
Verzamelaar koopt alles van
Hummel, en Boch Freres, keramisch tel 0476.59.64.05 Z722

Intussen zijn de lenteklasjes opgestart bij Chara, gratis lesjes waarin
kleuters kunnen komen proeven van dansen. Juf Imke, juf Lara en juf Hanne
verwelkomden met veel liefde zo’n 50 dansgrage kindjes.
En Chara zet ook met plezier haar deuren open en stelt haar begeleiders ter
beschikking aan Oekraïense meisjes die willen dansen. Ken jij iemand die
plezier zou halen uit een wekelijks danslesje tot eind juni? Vertel het gerust
voort. Tot eind juni zullen een aantal lesgevers en animatoren van Chara
ook wekelijks een dansles geven in een opvangcentrum in Brasschaat. Daar
worden 58 Oekraïense mensen opgevangen, voornamelijk moeders met
kinderen tussen 3 en 17 jaar.
En Chara overbrugt de zomerperiode straks met drie danskampen: van 4 tot 8
juli, van 11 tot 15 juli en van 8 tot 12 augustus.
www.dansgroepchara.be

Eindelijk terug extra voeten op de
dansvloer van Chara
Eindelijk mochten de jonge prima ballerina’s van Dansgroep Chara hun
kunstjes nog eens opvoeren voor fiere ouders en grootouders. Het was een
hele tijd geleden dat Jos Hoefnagels en zijn team nog eens ene opendeurdag
mochten organiseren, maar onlangs was het zover.
Een hele dag lang waren er demonstraties in de danszaal van het SintMichielscollege. Die dag kon je ook heel wat kostuums van Charrousel
aankopen aan lieve prijsjes en gezellig bijpraten of even kracht opdoen
tussen twee lessen met een hapje en een drankje.

Brecht – Drie Bijzonder Gasten Met
Talent spelen laatste keer samen
voor bomvolle zaal De Eikel

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Koen Vermeiren (35) en Gert Vervloet (34) uit Brecht en Steven Mortiers (33) uit
Halle-Zoersel vormen al tien jaar lang Drie Bijzondere Gasten Met Talent. Met deze
band traden ze op zaterdag 21 mei een allerlaatste keer op in zaal De Eikel. Zo’n
200 mensen wilden dit afscheid niet missen.
Koen is de leadzanger en wordt gesteund door gitarist Steven en accordeonist
Gert.Koen en Steven hebben autisme en Gert is blind. Sinds ze elkaar in 2012
leerden kennen bij scouts Kriskras Akabe in Zoersel, traden ze al 107 keer op als
Drie Bijzonder Gasten Met Talent. “Dat is goed voor 1.972 liedjes die ze live hebben
gebracht”, berekent Jan Vermeiren. Op zaterdag 21 mei doen ze daar nog een
schep bovenop, op hun 108ste optreden. Het was een gigantisch succes. De
zaal zat afgeladen vol. “Vanaf de eerste noot hadden ze het publiek volledig in
hun ‘macht’ en ze lieten het ook niet meer los. Er werd gezongen, in de handen
geklapt, met de armen in de lucht gewuifd, gedanst… uiteindelijk moesten ze
zeker 5 bisnummers brengen en het publiek bleef maar vragen om meer”, schetst
Lut Nuytemans de avond die ze zelf bijwoonde. “Dit dragen onze gasten mee voor
de rest van hun leven en ikzelf ook”, reageert manager papa Jan van leadzanger
Koen Vermeiren. “Het was een reuze feest, met ongelooflijke ambiance. De volle
zaal genoot. Regelmatig stonden er mensen op de dansvloer,. Dit is een waardig
einde van een mooie periode.”
“We zijn altijd overal enthousiast onthaald geweest. Als de toeschouwers gelukkig
is, dan zijn wij dat ook”, benadrukt Koen. “Ons motto is altijd animo en ambiance
geweest. Wist je dat we als band het record van The Beatles hebben geëvenaard?
Wij zijn nu ook tien jaar samen”, lacht Steven. Maar aan dat verhaal komt op
21 mei een einde met de Farewell Party. Zijzelf zouden nog graag doorgaan,
maar voor Jan Vermeiren is het mooi geweest. “Het begint te wegen. Drie jaar
geleden is Koens mama overleden en in augustus vorig jaar moesten we afscheid
nemen van Gerts papa”, schetst Jan de situatie. “De omkadering wordt te klein.
De playlist samenstellen, de repetities organiseren, de administratie voor de
optredens beheren en op de dag zelf alles opstellen en afbreken, komt nu vooral
bij mij te liggen. Dat is wat veel voor één man. Ik heb gezocht naar een oplossing,
maar die niet gevonden.”
“Het is wel heel jammer, want we spelen nog steeds graag muziek”, bekent Koen.
“Maar ik blijf wel zingen in het zangkoor Carpe Diem in Westmalle. Daar ben ik de
basstem in een musical.” Steven speelt nog gitaar en basgitaar bij de inclusieve
band Vreemde Vogels van OLO Rotonde vzw in Brasschaat. En ook Gert blijft
muziek maken als lid van Koninklijke Harmonie De Eikel in Brecht. “Hier speel ik
klein slagwerk. Sinds een drietal jaar ben ik ook lid van de Essense accordeonclub
Hoger Streven”, vertelt Gert. Muziek blijven ze dus nog wel spelen die bijzondere
gasten, alleen niet meer in dezelfde band met elkaar. “Maar onze vriendschap
blijft wel bestaan. We spreken nog geregeld af om samen naar een optreden te
gaan kijken of wat te gaan drinken”, zegt Steven heel overtuigend.

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

Kruisjessteek
nen tel 03.383.17.31

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.
L.W.

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

patroY27

Te koop: scootmobiel Comet Pro Invacare 2j oud, zo
goed als nieuw, 1km gereden, 1.900 euro, wegens ziekte tel 0497.73.72.59
Y28
Gezocht: oude polsuurwerken
of zakhorloges, mogen ook defect zijn, geef goede prijs, tel
Peter 0496.43.30.07
Z723
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
Te huur: De Panne, ruim
hoekapp garagepl, 2 slpk, 2
terr., zicht op zee-duin, dig
Tv tel 0494.45.85.63
Y16
Te koop: schuifdeuren 4 stuks,
L 2m H 1,60m + railsysteem,
250 euro tel 0477.35.71.11 Y17

Notarissen Luc DE FERM en
Annekatrien VAN OOSTVELDT
Ringlaan 15
2170 Antwerpen - Merksem
Tel. 03 645 40 44
www.notarismerksem.be

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

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

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

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.
W.W..

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

EPC ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT
Snelle service

EPC Irene

tel. 0496 556 182

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

Kringwinkel ‘Schilde waardig’:
lijkt wel design meubelzaak
In het voormalige winkelpand van fietsenspeciaalzaak Ciclist aan de
Turnhoutsebaan heeft De Kringwinkel van Schilde haar deuren. En het is
een bijzonder nette zelfs chique winkel geworden. Dat kon onder meer
burgemeester Dirk Bauwens (N-VA) vaststellen, die de nieuwe pleisterplaats
voor wie op zoek is naar goedkope vintage spullen officieel kwam openen.
“Schilde waardig”, is zijn oordeel gemeend en tegelijk met een halve knipoog.
Al sinds 1998 zet De Kringwinkel De Cirkel zich in om spullen een tweede leven
en mensen een tweede kans te geven. De eerste winkel opende in Brecht.
Daarna volgden Westmalle, Wuustwezel en Zandhoven. De insteek is na al die
jaren nog steeds dezelfde.
“We zijn sociale ondernemers die duurzame activiteiten ontwikkelen met
inzet van ieders talent”, zegt directeur Gert Paulussen. “Momenteel werken
er 95 mensen bij ons in zeven verschillende statuten. De term maatwerk mag
je bij ons vrij letterlijk nemen.”
Naast hergebruik, is ook sociale tewerkstelling een belangrijke pijler. “We
zijn blij dat we met de nieuwe winkel ook nieuwe jobs op maat kunnen
aanbieden op lokaal niveau”, zegt Jent Doms, trajectbegeleider. “We werden
met open armen ontvangen door schepen van Sociale Zaken Pascale Gielen
(N-VA), die beseft dat er ook in Schilde vaak verborgen armoede bestaat.
In samenwerking met het plaatselijke OCMW hebben we al enkele nieuwe
trajecten uitgetekend om nieuwe mensen op te vangen. Al van bij de starten
zullen er hier tien maatwerkers mee de handen uit de mouwen steken.
Bij De Cirkel zijn ze ook fier op de nieuwe coach in de winkel in Schilde. “Ingrid
Wilmsen heeft dertien jaar meegedraaid als doelgroepmedewerker in onze
winkel in Wuustwezel. Dat ons systeem werkt, bewijst het feit dat zij nu
doorgroeit naar de functie van winkelverantwoordelijke. We geloven rotsvast
in haar”, aldus directeur Gert Paulussen.
Aan de nieuwe winkel is er ook een nieuw geefpunt, zo kunnen de Schildenaren
nu vlak bij huis spullen komen geven. Wie gratis spullen thuis wil laten ophalen
kan bellen naar 03-313 49 66.
De Kringwinkel De Cirkel, Turnhoutsebaan 444, 2970 Schilde. Open van
maandag tot vrijdag van 9.30 – 18u, zaterdag van 9.30u – 17.30u, zondag
gesloten. Het geefpunt sluit een half uur voor sluitingstijd van de winkel.

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

Buren organiseren feest voor
75 jaar huwelijksgeluk
“Onze overburen waren op zaterdag 21 mei 75 jaar getrouwd!” juicht
Sandra Matthyssens uit de Venstraat in Schoten. “Kan dit unicum niet
vereeuwigd worden in de volgende ‘Bode van Schoten’? De vrijdagavond
voordien hebben we samen met enkele buren onze straat een beetje
versierd en op zaterdagnamiddag tussen 14 en 17 uur was er dan een klein,
maar heel gezellig feestje op de garageoprit van hun huis.”
Gust Van Santpoort werd in Sint-Lenaerts geboren en wordt op 3 juni
binnenkort 96 jaar. Zijn echtgenote, Astrid Herwijn, werd een boogscheut
verder in Brecht geboren en dat deed zij op 9 oktober. De kranige dame
is nu 95. Gust en Astrid wonen al 70 jaar in hun huis in de Schotense
Venstraat.
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.

Uitslag tombola

Schoolfeest Heilige Familie 2022
1775
5660
14957
10213
4929
7510
3548
9016
2774
15261

1697
9183
5321
11097
9283
6861
8199
5404
7094
3470

15319
5921
2228
6034
8867
2866
8632
5243
7694
12870

2191
9567
1367
12019
4738
11217
3964
7016
8294
13124

15172
6640
1024
12990
5637
4639
2016
8456
5737
7574

Er zijn heel wat mooie prijzen en die kunnen op het secretariaat
afgehaald worden tot 05 juli 2022.
Laaglandlei 20 - 2900 Schoten - tel 03 658 51 95
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 in de doe-het-zelf-zaak.
Alvast BEDANKT voor uw steun.

Gust ook van boogschieten en dan vergezelde Astrid hem, net als op hun
vakanties, vanzelfsprekend.

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’.”

Sandra: “Na het kappersbezoek van zaterdagmorgen, hebben Gust en
Astrid met hun kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen thuis een
hapje gegeten. Dan hielden zij een siësta of, zoals zij het zeggen, zij hielden
‘hunne schof’. Daarna was er dus een hapje en een drankje op hun stoep
voor familie en buren, dat omstreeks 17 uur werd afgerond want toen was
het voor hen wel genoeg geweest.

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

Gust en Astrid vonden het zo tof en leuk, maar ook best wel vermoeiend.
Dus nu op naar het volgende en hopelijk kunnen we ook hun honderdste
verjaardag samen vieren!”

Bent u zelf of kent u
huwelijksjubilarissen?
Laat het ons dan vooral snel
weten en wij maken er graag
een fijn stukje van!
Mail naar:
info@bodevanschoten.be

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

UITZONDERLIJK SLAAGPERCENTAGE!

BRADERIJ
EDITIE
14 JUNI
7 JUNI

www.rijbegeleidingkruger.be - 03 651 50 40

L

Katholiek Annuntia-Instituut
kleurt helemaal paars:
“love has no gender”

Met voetbal, politiek of een nieuw uniform had het niks te
maken. Met jezelf kunnen zijn, des te meer. Met zowat een
derde van de 780 leerlingen die op 17 mei paars gekleed naar
school kwamen, kunnen we stellen dat de campagne tegen
Holebifobie en Transfobie op het katholieke Annuntia-Instituut
in Wijnegem meer dan geslaagd is.
Vorig jaar waren ze in Wijnegem al mee op de kar gesprongen. Toen nog
wat voorzichtig. Maar dit jaar is Annuntia all the way gegaan om mee de
boodschap uit te dragen dat het ok is om als jongen van een jongen te
houden en als meisje een meisje als lief te hebben. Een heus paars team
onder leiding van graadcoördinator Kris Van Tendeloo en leden van de
leerlingenraad zoals Judith Mennes (18) Emma Bellens (18) stelden een
veertiendaags programma samen met zowel aandacht voor inhoud,
informatie, debat als symbolisch uiterlijk vertoon.
De apotheose volgde op 17 mei. De hele school was versierd met paarse
accenten. Met het uitdelen van gekleurde polsbandjes werd getracht
om de groep van leerlingen en leerkrachten die voor een diverse
maatschappij pleiten, zo groot mogelijk te maken. Met stoepkrijt en
stiften werden zowel speelplaats als de ramen van de K-campus vol
boodschappen pro-verdraagzaamheid in de liefde gekalkt. De auteurs
van de meest originele of spitsvondige graffiti werden beloond met
paarse cup cakes. En je kon bij je boterhammen ook paarse limonade
drinken, die gratis werd geschonken.

Te huur Nieuwpoort Zeedijk:
modern appartement, prachtig
zeezicht, 4de verd (met lift), 1
slpk, tot 5 pers, 2 terrassen,
garage, centraal gelegen, zomer 650euro/week, leysen@
live.be of 03 449 94 66 Z610
Deftige dame wed., goed voorkomen, wil kennis maken met
dito heer tot 82 jaar, voor vriendsch., niet ernstige zich onthouden, tel 0493.94.09.07 Z608
Singalong Combo zoekt een
extra muzikant(e), liefst klavier,
om populaire liedjes te spelen
voor bewoners van wzc’s en
serviceflats. Contacteer Yannick
0475/25.08.90 ’s avonds Z614

Meer dan duizend bezoekers op
plantenbeurs in Wijnegem

Met De Bode naar het circus?

Zopas organiseerde de vereniging Cactussen & Vetplanten voor de 15de keer een
succesvolle plantenbeurs met standhouders uit alle windstreken van ons land en
buurland Nederland. De verste deelnemer kwam enthousiast zelfs uit Groningen
afgezakt naar ’t Gasthuis.
Zowel buiten als binnen werd een grote variatie van planten aangeboden. De inkom
was gratis en iedere bezoeker ontving zaadjes als welkomstgeschenkje.
Iedere honderdste bezoeker ontving nog een verrassing. Elke 250ste bezoeker
kreeg een gratis cactus of vetplant aangeboden.
“Het voelde als een groot geslaagd feest toen de 1000ste bezoekers mama Dorien
en haar zonen Seppe en Gijs binnenwandelden. Een record! Onvergetelijk, met dank
aan alle standhouders en de vele bezoekers”, aldus organisator Jozef en Betty
Jacobs. Die hopen op een even groot succes voor de zestiende beurs in mei 2023.

Te koop: rijcaravan Fendt (5
persoons) staat in Zuid-Frankrijk.
in goede staat met volledige uitzet
5000 euro tel 0475.476.350 Y12
Nog
iemand
zonder
vakantieplannen
juli
?
Wie gaat mee naar ZuidFrankrijk op camping ? Gratis
zwembad. Info en voorstellen
welkom 0475.476.350
Y13
Te koop: vier aluminium velgen
BMW 520 met banden 225/50
R17 Radial 200 euro, tel
0478.30.95.12 of 015/31.47.52 Y14

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

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

CIRCUS BARONES KOMT WEER NAAR SCHOTEN
Het gekende circus Barones komt naar het Schotense Havenplein van woensdag
15 juni t/m zondag 19 juni. Het circus koos dit jaar als thema voor haar programma
‘Grandioso’. Een naam die het programma alle eer aan doet, want ongetwijfeld
brengt Barones u het mooiste circusprogramma van Vlaanderen. Met veel zorg werd
een schitterende show samengesteld met maar liefst artiesten van 10 verschillende
nationaliteiten.
Tevens een bijzonder gevarieerd programma met acrobatie, luchtballet, clownerie
en niet te vergeten de ‘viervoetige artiesten’, want circus Barones is nog het enige
rondreizende circus in Vlaanderen dat dierendressuur aanbiedt. Circus Barones
is overigens het enige traditionele circus dat erkend en
ondersteund wordt door het departement Cultuur van de
Vlaamse Gemeenschap.
Voor spannende momenten zorgen het duo Jorman uit Columbia en Pedro uit
Portugal. Deze twee jonge waaghalzen verrichten halsbrekende toeren in en op het
dubbele ronddraaiende ‘Rad des doods’, en dit op 10 meter hoogte, zonder enige
veiligheidsvoorzieningen. Het Portugese/Iraanse duo Ciro & Samira beheerst de
discipline van het messenwerpen en kruisboogschieten. Deze niet-ongevaarlijke
act vroeg jaren voorbereiding en berust op precisie en koelbloedigheid. Hun act
oogste veel furore in verscheiden wereldcircussen. De toeschouwer zal ongetwijfeld
het puntje van zijn stoel benutten wanneer hij live de legende van ‘Willem Tell’ zal
meemaken. De Peruviaanse Veronica en Duitse Lena brengen u acrobatie aan het
dubbele verticale koord, een act dat schittert door de souplesse waarmee deze
dames hun act presenteren.
En uiteraard géén circus zonder clowns. Dit jaar worden de huisclowns bijgestaan
door de Hongaarse clown Yuzo en samen vormen zij het trio ‘Los Patatos’ die jong tot
oud zullen vermaken met hun fratsen. Uiteraard gaan we u het volledige programma
niet verklappen, en houden we graag nog enkele verrassingen. Een programma dat
zowel jong als oud zal vermaken.
Voor aankoop tickets, neem je een kijkje op www.circusbarones.com

Waar : Havenplein (Villerslei) in Schoten
Voorstellingen: Woensdag 15 juni om 15u
Vrijdag 17 juni om 18u
Zaterdag 18 juni om 15u en om 18u
Zondag 19 juni om 11u en om 15u
Gratis (duoticket) met De Bode naar de voorstelling van 17 juni om 18u?
Mail dan je postadres door op wedstrijd@bodevanschoten.be met ‘Circus’
als onderwerp.

Gsm 0475 32 44 00
aankoopvanvoertuigen@skynet.be

Te koop: kluis, 150 CD’s Rob De
Nys en klassiek, tel 0478.30.95.12
of
015/31.47.52
Y15
Wij zoeken een tuinhulp te
Schilde Bergen voor 6 à 8 uur per
week, tel 0477.46.90.56 Z710
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

T +32 3 353 33 30

- ERVAREN
SCHILDERS
- ERVAREN SCHILDERS
-

chapeau schilders
www.chapeauschilders.be

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
Dag lieve dame. Zin in een ondeugend
afspraakje met een klassevolle man?
Geduldig en discreet.

MOOIE
KLASSEDAME

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

0474 565 237

Sms of whatsapp 0498 671 224

www.candlelightbar.be
Meisjes gevraagd

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

Wezelsebaan 256 - 2900 Schoten
0484 02 64 31

PRIVATE-GIRLS

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

03 293 08 68 - 0479 38 87 82

Verzamelaar
koopt
oude
munten en bankbiljetten, tel
0475.34.21.18 (particulier) Z153
Wij helpen u graag met
het opkopen en opruimen
van
inboedels
bij
een
overlijden of een verhuis, bel
0495.233.678 (particulier) Z154
Restauratie
reinigen
van
schilderijen op doek of paneel,
vergulden en herstellen van de
omlijsting en andere kunstwerken,
tel 03.658.71.20 of 0474.59.02.62

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

HERSTELLINGEN
EN EIGEN ONTWERPEN.

UNIEKE GOUDEN
EN VINTAGE JUWELEN

BREDABAAN 246, BRASSCHAAT

03 430 20 83

CINEMA SONJA: ‘LE JEUNE AHMED’
De dertienjarige Ahmed zit gevangen tussen de absolute idealen van zijn
imam en de verlokkingen van het leven. Wanneer Ahmed zich volledig op
zijn geloof stort, herkent zijn omgeving de tiener niet meer terug. Zijn
leraren maken zich zorgen om zijn extremistische interpretaties van de
Koran en thuis zoekt hij ruzie met zijn moeder en zussen. Terwijl Ahmed
steeds meer in zijn religie opgaat, ziet zijn omgeving met lede ogen aan
hoe hij steeds verder van hen verwijderd raakt. Regisseurs: Jean-Pierre &
Luc Dardenne. Op 6 juni om 20u in Werf 44, Schoolstraat in Schilde. Meer
info: sona.corrynen@schilde.be of 03/380 07 47.
VOORDRACHT OVER SERGEI PROKOFIEV
Door Jan Van Gassen. Sergei Prokofiev, de meester van het ritme en
romantischer dan we vaak denken. Iedereen kent wel zijn Peter en de
Wolf, maar er is zoveel meer bij deze componist die tot de grote Russische
componisten van de twintigste eeuw wordt gerekend. Kom en geniet op 7
juni om 14.30u in de Kleine Zaal in WERF44, Schoolstraat 44 in Schilde. Meer
info op www.ummagumma.be.
WANDELING: HOOIDONKPAD IN ZOERSEL
De wandeling vertrekt op 9 juni om 13:45 op de sjouwel een landweg
naast restaurant ’t Lopend Vuurtje op ’t einde van de Rodendijk. In het
hooidonkbos, de oude naam van het Zoerselbos zien we enkele mooie
dreven. De wegaanduiding met rode pijlen leid ons lang interessante
plaatsen en gebouwen. Het voornaamste is wel het legendarische
Zoerselhof, een prachtig kasteel, was ook hotel-restaurant. Het pad loopt
verder langs Monikenheide en het groot Boshuis. Meer info: secretariaat@
dedrierozen.be of 03.658.87.50.
VOORDRACHT: ‘OEKRAÏNE: HOE IS HET ZOVER KUNNEN KOMEN?’
Christian Stoop – Honorair Consul van Oekraïne in Antwerpen-geeft een
uiteenzetting. Op 9 juni om 20u in Gemeenschapscentrum WERF 44 Grote
Zaal, Schoolstraat 44 in Schilde. Meer info via www.neosvzw.be/schilde,
neosschildesgravenwezel@gmail.com of 03 658 24 38.
DAGUITSTAP NAAR HOEI
Samenkomst op 11 juni op de parking van Werf44 en vertrek om 7.30 u stipt
met de bus naar Hoei. In Hotel des Touristes worden we onthaald met een
koffie, gevolgd door een bezoek aan het kasteel van Modave, cultureel
patrimonium van Wallonië en gelegen in een natuurreservaat van 450
ha. Na de lunch is er een geleid bezoek aan Hoei zelf met de bekende
collegiale kerk van Onze-Lieve-Vrouw en Domitianus. Na de gegidste
toer is er gelegenheid om wat te relaxen. Om 18.00u worden we verwacht
aan de bus op Avenue Batta om terug te keren naar Schilde. In de prijs is
inbegrepen : bus, gidsen, koffie, lunch, apero en drank bij de lunch. Meer
info op www.davidsfondsschilde.be/activiteiten/11-06-22-daguitstapnaar-hoei/, achiel.ossaer@skynet.be of 03 383 39 03.
KOOKDEMONSTRATIE: ‘SALADE HET GANSE JAAR DOOR’
Een slaatje smaakt altijd en niet enkel in de zomer. Naargelang het seizoen
kan je variëren. We mengen verschillende soorten groenten, warm, lauw
of koud, met daarbij een lekkere topping, sausje of dressing... Lekker als
bijgerecht, als maaltijd of om mee te nemen naar het werk. Op 14 juni om
20u in Het Dorpshuis - Feestzaal De Caters, Kerkstraat 24 in ’s-Gravenwezel.
Organisatie: Gezinsbond ’s-Gravenwezel. Meer info op 03 658 06 31.
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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.

Te huur: vakantieverhuur, Oostende, apart. te huur, volledig ingericht vr 4 personen,
zijdelings zeezicht op 50m
vd zeedijk, tel 03.384.14.38
of
0477.53.77.18
Z712
Te koop: propere golfballen 100 stuks voor 50 euro,
tel
03.658.10.88
Z713
Gezocht werk: poetsen en
strijken, ook in het weekend, tel 0485.22.35.43
Z714
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samenstelling
enen
plaatsing,
ze ze
doen
al-alVan
advies
opmeting
samenstelling
plaatsing,
doen
lesles
zelf!
DeDe
vakmannen
werken
met
dede
modernste
technologie
enen
zelf!
vakmannen
werken
met
modernste
technologie
zijnzijn
uitgerust
met
hethet
juiste
gereedschap.
uitgerust
met
juiste
gereedschap.

2. Advies
opop
maat
2. Advies
maat
ZeZe
denken
met
je mee,
zodat
ze ze
samen
jouw
droomproject
kunnen
denken
met
je mee,
zodat
samen
jouw
droomproject
kunnen
realiseren
opop
een
kwalitatieve
enen
duurzame
manier.
realiseren
een
kwalitatieve
duurzame
manier.

5. Fantastische
garantie
5. Fantastische
garantie
Je Je
kankan
rekenen
opop
maar
liefst
1010
jaar
garantie
opop
dede
geleverde
ve-verekenen
maar
liefst
jaar
garantie
geleverde
randa,
ramen
enen
deuren
énén
dede
uitgevoerde
werken.
randa,
ramen
deuren
uitgevoerde
werken.

3. Materiaal
van
topkwaliteit
3. Materiaal
van
topkwaliteit
Je Je
kankan
niet
enkel
rekenen
opop
een
uitstekende
service
vanvan
hethet
perniet
enkel
rekenen
een
uitstekende
service
personeel,
maar
ze ze
werken
ook
enkel
met
gerenommeerde
enen
innovasoneel,
maar
werken
ook
enkel
met
gerenommeerde
innovatieve
leveranciers.
tieve
leveranciers.

OPENDEURDAGEN
OPENDEURDAGEN
REYNAERS
ALUMINIUM
BIJBRUVO
BRUVO
OPENDEURDAGEN
BIJ
OP
1818
EN
1919
SEPTEMBER
ININ
KALMTHOUT!
OP
EN
SEPTEMBER
KALMTHOUT!

Badkamerrenovaties,
schilderen, verven, vliesbehang tel
0491.31.35.68 (particulier) Z716
Tuinwerken,
schilderen,
renovatie (particulier)
Z717

Het 44ste schoolfeest op de vrije basisschool Heilige Familie was om meer
dan één reden memorabel. “Eindelijk kon het nog eens live doorgaan”,
geniet directeur Dominique Bombey nog na. Samen met zijn team van
juffen en meesters had hij voor
een echte festivalsfeer gezorgd
op de gelukkig zonovergoten
4 4 SHOP
SHOP
lokaal
lokaal
speelplaats.

Ook de randanimatie werd goed
ontvangen. Er waren diverse

BEKIJK VERDER
IN DEZE BODE
IN KALMTHOUT!

Ik doe voor u uw kleine verhuisjes (enkel op zondag) van
gelijkvloers naar gelijkvloers tel
0475.47.63.50 (particulier) Z715

Heilige Familie baadt in festivalsfeer
tijdens sterk beleefd schoolfeest

Holy Family Rock, zoals het
schoolfeest was gedoopt, kende
een bruisende eerste editie en
laat zich nog het best omschrijven
als een mix van Rock Werchter,
Graspop,
Schlagerfestival,
Rimpelrock,
Pukkelpop
en
Tomorrowland. Met als ‘top off the
bill’ de leerlingen zelf. Alle klassen
gaven een spetterend optreden,
telkens binnen hun genre.

11ACTIEDAGEN
en 12 JUNI

Ontdek
het
allemaal
zelf
tijdens
dede
Ontdek
het
allemaal
zelf
tijdens
16
en 17
OKTOBER

foodtrucks met ijsjes, aardbeien, broodjes en hotdogs en cava aan boord.
En na de optredens was er een heerlijke barbecue waarvoor heel wat
ouders en grootouders zicht vooraf hadden ingeschreven.
Tussendoor kon iedereen genieten van een verfrissend drankje. De
toog draaide op volle toeren. “Met een geschatte aanwezigheid van
meer dan achthonderd mensen, kunnen we spreken van een geslaagde
wederopstanding van ons schoolfeest. Er werd zichtbaar genoten van
zon, gezelligheid, optredens en alle randanimatie”, aldus een gelukkige
directeur.

TONEEL

Zadelpijn, www.ewt.be, Deurne

T/M 12 JUNI

*

De Vogelenzang/Old Birdy
zoekt
WANDELINGEN
WANDELINGEN
2 MAART 2014
31STE TRAPPISTENTOCHT
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz.
0477 27
11
TOT9317U
WANDELING
2 JUNI 13U45
St. Gummarispad te Emblem, 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
WANDELING
IN VIERSELBROEK
16 JUNI 13U45

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

Vertrek aan de kerk van Viersel in de Beemdstraat, secretariaat@dedrierozen.be

CULTUUR
CULTUUR
2 MAART 2014
31STE TRAPPISTENTOCHT
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11
VOORSTELLING
2 JUNI 20U
Piv
De Kaekelaer, Sint Cordulastraat 10, Schoten, 31STE TRAPPISTENTOCHT
2 verenigt!
MAART Cc
2014
www.cultuurmakers.be/brasschaat
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11

CURSUS
7 JUNI 19U30
2 MAART 2014
31STE TRAPPISTENTOCHT
Start cursus libellen en juffers, Den Bieshof, kerkplein, Schilde,
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20,www.natuurpunt.be
24, 30, 40km, Sint-Antonius
Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11
lode.rubberecht@skynet.be,
, tel 0475.57.80.24

2 MAART 2014
OPTREDEN

31STE TRAPPISTENTOCHT
10 JUNI

TONEEL
2 MAART 2014

T/M 12 JUNI
31STE TRAPPISTENTOCHT

OPENDEURDAG
2 MAART 2014

12 JUNI
31STE TRAPPISTENTOCHT

2 MAART 2014
CULTUUR

31STE TRAPPISTENTOCHT
12 JUNI

2 MAART 2014
WORKSHOP

31STE TRAPPISTENTOCHT
12 JUNI 14U

DeAfstanden
Fixkes, cultuurdienst
OC30,
’t Centrum,
Sint-Lenaarts,Zoersel
www.gcbrecht.be
6, 10 ,12, 18,Brecht,
20, 24,
40km, Sint-Antonius
www.nvz. 0477 27 93 11
Zadelpijn,
Deurne
Afstandenwww.ewt.be,
6, 10 ,12, 18,
20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11

Wijkkomitee
dag40km,
vol muziek
en plezier,
kinderrally,
Afstanden 6,Geuzenvelden,
10 ,12, 18, 20,een
24, 30,
Sint-Antonius
Zoersel
www.nvz.optreden
0477 27 Quincy
93 11
Junction, www.geuzenvelden.be

Afstanden
6, 10 ,12,
18, 20, 24, 30,cultuur@schilde.be
40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11
12de
editie kunsten brocantemarkt,

Afstanden
6, 10 ,12, 18,(bushcraft)
20, 24, 30,
40km,
Sint-Antonius
www.nvz.
047724,
27Schilde,
93 11
Initiatie
vuurtechnieken
voor
kinderen
en ouders,Zoersel
Dorpshuis,
Kerkstraat
gezinsbond ’s-Gravenwezel, sieglinde.mertens@gmail.com

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

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

2 MAART 2014
31STE TRAPPISTENTOCHT
Voris
wint
14www.nvz.
medailles
AfstandenKarate
6, 10 ,12, 18, 20,Schoten
24, 30, 40km, Sint-Antonius
Zoersel
0477 27 93 11
2 MAART 2014
31STE TRAPPISTENTOCHT
10 ,12, 18, 20,afwezigheid
24, 30, 40km,door
Sint-Antonius
Zoersel www.nvz.
0477 27 93
11
Na tweeAfstanden
jaar van6,gedwongen
dat vermaledijde
Coronavirus,
behaalde
Voris Karate
Schoten
een
uitstekend
resultaat
op
de
Vlaamse
kampioenschapen
2 MAART 2014
31STE TRAPPISTENTOCHT
karateAfstanden
die op 156,mei
georganiseerd
10 ,12,
18, 20, 24, 30, werden.
40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11
Graag geven we u hierbij het lijstje met de verschillende karatekampioenen in hun
2 MAART 2014
31STE TRAPPISTENTOCHT
categorie.
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11

Kata Pupillen meisjes: Harutyunyan Sarah (2), Lachiri Hala en De Kimpe Alexia (3).
Senioren Heren:
Azizi Afzal Mohamed (1).
GEZOCHT
Kumite Pupillen jongens: Joosen Alexander (min 3°).
Pupillen2 MAART
jongens:2014
Van Den Bergh Matthias (plus 3°),
31STE TRAPPISTENTOCHT
PupillenAfstanden
meisjes:6, De
Wilde
(2°)30,en40km,
Vekemans
Luana
(3°).www.nvz. 0477 27 93 11
10 ,12,
18,Noa
20, 24,
Sint-Antonius
Zoersel
Miniemen plus jongens: De Wilde Senne (3°).
Kadetten Meisjes: Vervoort Axelle (°1) en Swarup Pia (3°).
Junioren
Vervoort
TessMAIL
(plusHET
2°). DOOR OP INFO@BODEVANSCHOTEN.BE
UWmeisjes:
ACTIVITEITEN
HIER?

Solliciteren per mail peter@devogelenzang.be

Gezocht
Gemotiveerde

VERKOOPSTER-VERKOPER flexi
voor za en zo in bakkerij te Schilde
goede sfeer - goed loon - perfect Nederlandstalig

0494 14 56 07

OPROEP AAN BEDRIJVEN
EN FIRMA’S

Graag zou ik verbonden zijn aan een
bedrijf voor jullie dagelijkse + weekend
transporten/leveringen/distributie
uit te voeren. Heb kleine en grote
bestelwagen Tel. 0475 476 350

BELASTINGSBRIEF
INVULLEN !!!

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

Seniors heren: Van Hove Lars (min 3°).
Seniors dames: Van Der Schoot Priscilla (plus 2°). Proficiat aan allen!
Op bijgaande foto ziet u van links naar rechts de karatekampioenen: Alexander
Joosen, Hala Lachiri, Luana Vekemans, Matthias Van Den Bergh en Alexia De Kimpe.

Alpha Heating

ZOEKT U EEN

haarden & int erieur

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

is op zoek naar JOU !
Ben je technisch aangelegd?
Ben je gemotiveerd en leer je nog graag elke dag bij?
Ben je een teamplayer?
Heb je niet al te veel last van hoogtevrees?
Wil je heel graag deze mooie nieuwe kans?
Aarzel dan vooral geen seconde langer en stel jezelf voor
via mderidder@eurosafesolutions.be
Misschien ben JIJ wel de persoon die wij zoeken!
Ook flexi-jobbers mogen reageren.

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
Tuinman
tel
(particulier)

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.
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

Classic’s Deurne

vacature_bvs_planner.indd
zoekt
werk:
0489.09.65.46
Z617

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

1

zoekt

HULPKOK
KOK
AFWASSER
Voor afspraak

Tel. 03 324 89 89

18/05/2022 17:18

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

United Bunkers BVBA zoekt:

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

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

Functieomschrijving

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

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

Old Birdy
zoekt

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

van maandag tot vrijdag voormiddagen.

Proﬁel

HULPKOK (m/v)
met ervaring

Ons aanbod

eigen vervoer

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

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

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

5 dagenstelsel, maandag vrij
voltijds

Wij zoeken
voor onze wasserij
in Schoten

Een gepensioneerde

CHAUFFEUR

uitfrezen tel
(particulier)
Bijles wiskunde, Fysica alle
wetensch.,
alle
niveaus,
jaren ervaring, aan huis,
tel
0474.97.64.66
Z36

Voor meer informatie

Schilderen
buiten
tel
(particulier)

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

Tuinman
met
ervaring
zoekt werk: tuinonderhoud,
snoeien, verticuteren, gras
zaaien, vellen van bomen en

18u/week

binnen
en
0486.76.68.47
Z585

0494.61.52.45
Z594

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

Alle schilderwerken binnen
en
buiten
door
Poolse
mannen. Tel 0496.08.41.68
of 0496.63.79.78
Z591
Afbraak, bezetten, gyproc,
betegelen, schilderen, tel
0470.975.891 (particulier) Z594
Gratis opruimen van inboedels,
bel vrijblijvend 0478.53.67.19
(particulier)
Z594
Tuinwerken,
tel
(particulier)

schilderwerken,
0466.46.42.99
Z600

www.brestonica.be

Het kassasysteem met meer dan
200.000

Profiel
per dag.

•
•
•
•

Naast de verkoop van ECR touch kasregisters in de Horeca, is
K-Rent met Brestonica een belangrijke speler in kassasystemen
voor personeelsrestaurants in klinieken, industrie en bij de
overheid. Wij leveren complete oplossingen met eigen software
en koppelen met reeds aanwezige softwarepaketten (HR, F&B,
boekhouding…)

VACATURE

(ASSISTENT)
SUPPORT MEDEWERKER
KASSASYSTEMEN

•

Jobomschrijving
•
•
•

Neem contact met Walter op 03 366 05 05
of mail walter@fujitron.be

Je installeert en ondersteunt ECR touch
en Brestonica.
Je analyseert, test, documenteert en
geeft training. Dit alles via helpdesk en
ter plaatse.
Je brengt de klant op de hoogte van
nieuwe technologieën en oplossingen.

Wij bieden
•

•
•

Interesse?

Kennis van ICT en interesse om bij te
leren.
Kennis van webdesign.
Goede algemene kennis van Microsoft
gebaseerde oplossingen.
Rijbewijs B en vlotte spreker in
Nederlands en Frans.
Stress staat in je woordeboek voor
-bestendig.

Een afwisselende job met veel contact
met klanten en partners.
Je krijgt een degelijke opleiding, en
hoge zelfstandigheid in de uitvoering
van uw job.
Een goed salaris met een aantal
extra legale voordelen, waaronder
maaltijdcheques en een
bedrijfswagen.

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

FULLTIME of FLEXI:

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

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

TUMULTUEUZE
DODE HOEK-DEMONSTRATIES
BIJ SCHOTENSE BRANDWEER
Half mei werden eindelijk nog eens Dodehoek-demonstraties in de Schotense brandweerkazerne aan de Theofiel van Cauwenberghslei georganiseerd. Eindelijk, want
terwijl deze leerzame, boeiende activiteit normaliter een jaarlijkse activiteit is,
was dit de voorbije twee jaren uitgesloten. Uiteraard vanwege de Coronapandemie.
Ook voor deze editie nam brandweerman Walter Mertens weer het initiatief en
werden alle Schotense basisscholen gecontacteerd om hun 6de-jaarsleerlingen
gratis te laten deelnemen aan deze bijzonder interessante en fijne activiteit.
De basisscholen die maar wat graag op de
uitnodiging ingingen waren: Sint-Filippus,
Sint-Ludgardis, BSGO Ter Linde, SintEduardus, Sint-Cordula en de Tuimelaar.
Verschillende scholen vaardigden elk
wel drie 6de-leerjaren af. Basisschool
Sint-Cordula oordeelde het echter verstandiger om hun 5de-jaars aan de brandweerlui toe te vertrouwen omdat die leerlingen
net klassikaal over de hulpdiensten onderricht hadden gekregen.

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

Het was een best tumultueuze driedaagse.
Niet alleen omdat het heel wat aandacht en
inspanning vergt van de brandweermannen
om alles in goede banen te leiden, maar
ook omdat omstreeks 11 uur donderdagmorgen 19 mei een grote stroompanne in
een transformatorstation, gedeeld door
Fluvius en Elia, meer dan 5.000 huishoudens in Schoten en Merksem zonder elektriciteit zette. Gelukkig deden de noodgeneratoren in de kazerne hun werk en na een
goed uur was het mankement verholpen.
Maar ook het weer zat niet mee. Na het
droogste voorjaar ooit sinds de waarnemingen in België begonnen en men de
natuur haast letterlijk om neerslag hoorde smeken, kende dinsdag 17 mei een
uitgeregende voormiddag. Nadien was
het alweer zon en verzengend heet wat de
klok sloeg en dat hield zo tot donderdagmiddag aan. Toen werd de hemel donkergrijs, stak er een forse wind op en werden
de hemelsluizen volledig opengezet. Het
ging er zo onstuimig aan toe dat de leerkrachten van Sint-Eduardus en de Tuimelaar zich genoodzaakt zagen hun deelname
op het laatste nippertje te annuleren. Een
jammerlijke maar verstandige beslissing.
In elk geval waren alle leerlingen die deelnamen bijzonder opgetogen over hun uur
bij de brandweer, net als hun leerkrachten.
Dus heel graag tot volgend jaar!

Wat maakt een ‘dode hoek’ zo dodelijk?

Met ‘dode hoek’ ofte ‘blinde hoek’ worden
die zones rond een voertuig benoemd die
de chauffeur vanuit datzelfde voertuig niet
kan waarnemen, zelfs niet in de achteruitkijkspiegels. Met alle gevolgen van dien
voor fietsers en voetgangers. Vooral bij
vrachtwagens en autobussen is de ‘dode
hoek’ groter dan bij een personenwagen
omwille van de hooggelegen positie van
de cabine en de grootte van het voertuig.

Om het gevaar van ‘dode hoeken’ bij voertuigen op te vangen, wordt gebruikgemaakt
van dodehoekspiegels en -camera’s, maar
ook dan nog is voor fietsers en voetgangers uiterste voorzichtigheid geboden.
Hen wordt daarom geadviseerd om steeds
oogcontact te zoeken met de chauffeur.
Dat zullen zij de kinderen vast in het achter–
hoofd houden wanneer de meesten van
hen vanaf september met de fiets naar hun
middelbare school zullen trappen.

Veel meer

Naast de ‘dode hoek’-activiteit i.s.m. de gemeentelijke jeugddienst, waren er ook nog
tal van andere nuttige en educatieve zaken.
Want de kinderen genoten met volle teugen
van de boeiende verhalen die de brandweerlui over hun vele taken vertelden en
daarbij maar wat graag de werking van hun
materialen, gereedschappen en interventiewagens toonden.
Daarnaast was ook de politie aanwezig die
alle door de leerlingen meegebrachte fietsen aan een nauwkeurig veiligheidsonderzoek onderwierpen. Remmen, reflectoren,
verlichting, fietsbel,… het werd allemaal
gecontroleerd. Gelukkig voor hun ouders
kregen de kinderen van wie de fiets niet
in orde was geen bekeuring, maar wel een
aanmaning voor de ouders om het technisch euvel te (laten) verhelpen.
“Wanneer de school een fietsuitstap organiseert, vragen we ouders en leerlingen
ruimschoots op voorhand om hun fietsen
volledig in orde te willen maken”, vertelt
een juf. “En bij de fietsuitstap blijkt dan
minstens de helft dat niet te zijn. Daarom
ben ik blij dat de politie die taak nu op zich
neemt, want waarschijnlijk maakt een opmerking van een politieagent meer indruk
dan die van een schooljuf.”
In het kader van diefstalpreventie waren
ook het onafscheidelijke en goedlachse duo
Guy en Stan weer aanwezig om alle fietsen
gratis te merken.
Tijdens deze driedaagse hoorde uw schrijvelaar meer dan eens de verzuchting hoe
jammer het toch is dat enkele Schotense
basisscholen hun zesdejaars niet lieten
deelnemen aan deze belangrijke activiteiten.
Want welke lessen kunnen er belangrijker
zijn dan veiligheid?...

Sint-Cordula

Sint-Ludgardis

Sint-Cordula

Sint-Ludgardis

Sint-Cordula

Sint-Ludgardis

Sint-Eduardus

Sint-Filippus

BSGO Ter Linde

Sint-Filippus

Gezinsbond ontvangt bijna driehonderd
ontbijtgasten met veel appetijt
De Gezinsbond Schoten had haar picknickdekentjes twee jaar lang niet kunnen
spreiden op het gras van het park. Het was dus een beetjes afwachten voor Leen
Chabot, Wim Goedemé en andere trekkers van het eerste uur of de massa nog wel
trek zou hebben in hun traditionele Gezinsontbijt. Het was trouwens een bijzondere
editie: de vijftiende keer in Schoten, in de prachtige omgeving van het Kasteel. En er
was ook het jubileum van de Gezinsbond zelf, want die organisatie viert in 2022 haar
honderdjarig bestaan.
Wie er bij was, mee aanschoof aan het buffet of gewoon toevallig passeerde kan
getuigen: het werd een voltreffer. Met liefst 281 aanwezigen waaronder een
honderdtal kinderen, bewees de Gezinsbond met deze formule nog steeds relevant
te zijn. Wim en co zorgen trouwens altijd
voor wat leuke extra’s. Zo liepen er dit
keer ridders en prinsessen rond. Veel
kinderen waren ingegaan op de oproep
om zich te verkleden in het ridderthema.
Dat leverde niet alleen mooie taferelen
op, maar de ridders en prinsessen
mochten ook nog een prijs uitkiezen.
Naast een uitgebreid aanbod aan
lekkers, serveerde de Gezinsbond nog
een fietsparcours in samenwerking
met Op Wielekes, kon er met Oscar
geknutseld worden, had de bib een
knusse voorleeshoek ingericht en
bood de speel-o-theek minder bekend

Te huur: studio’s gemeub. 650
euro, Schoten Markt, ook in
Merksem
aan
Palfijnziekenhuis, vrij , water inbegrepen,
2 garages Deuzeldvoetweg 95
euro tel 0495.21.40.41
Z700
Te koop: luifel voor trekcaravan
met losse zijstukken maat 11,
nieuw nog niet gebruikt, prijs
95 euro; campingstoel Crespo tel 0473.53.42.34
Z701

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

speelgoed aan. Elfje Fien was er ook. Zij
paste natuurlijk perfect in het magische
thema en had een leuk poppenspel bij :
de prinses , de muis en de draak. Dat
werd opgevoerd in de Valkentoren. De
jeugddienst was naar goede gewoonte
aanwezig om de Gezinsbond te steunen
op de achtergrond.
Een succesvolle editie.... volgend jaar
weer? Bij de Gezinsbond willen ze
graag, maar zoeken ze wel nog nieuwe
medewerkers en mede-initiatiefnemers
via leen.chabot@telenet.be.

DOKTERS

GEBIT GEBROKEN?

- 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

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

Tel: 03 653 37 51
BRECHTSEBAAN 274 - 2900 SCHOTEN

Tel. 03 680 17 70

0900 10 512*

www.dellafaille.be

Uw lokale AXA-bank

ELK WEEKEND

van vrijdagavond 19.00u tot maandagochtend
08.00u

OP OFFICIËLE FEESTDAGEN

Onafhankelijk financieel
advies & beleggingen
Onafhankelijke
verzekeringsmakelaar

Aangepaste behandeling voor
diabetes- en reumapatiënten

Creëer uw
eigen geluk,
maar laat
ons helpen!

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

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

TIJDENS DE WEEK
contacteer uw huisarts

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

* gesprekskost 0,45 e

APOTHEKERS
• 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

Activiteiten Casa Callenta
Casa Callenta, een (t-) huis voor mensen met kanker en hun omgeving op de
grens van Schoten en Brasschaat, vierde in april haar derde verjaardag. Wekelijks
organiseren zij ontmoetingsmomenten. Op 7 juni om kun je gaan wandelen in het
park van Brasschaat, op 10 juni is er een infosessie ‘Kankerdiagnose… waar moet
ik naartoe, wegwijs in administratieve ondersteuning’, op 14 juni om is er Bodygym
ism Sport vzw plus en op 17 juni staat er een introductie ‘yoga nidra’ gepland. Deze
activiteiten gaan telkens door om 13.30u.
Casa Callenta, 03/653.52.74, casacallenta@bielebale.be, Zwembadweg 5 in
Brasschaat of www.casacallenta.be.
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TANDARTS
Wachtdienst
Antwerpen Centraal
oproepnummer

Tel.: 0903/399 69
weekend feestdagen

017
ds 2
sin

thuisve
rple
gi n

Wachtdienst
dierenartsen

De Lelie
z or g

voor Antwerpen en omgeving
gedurende weekend & feestdagen

g

voor mensen, door mensen

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

ANTIGIFCENTRUM

tel. ���� / ��.��.��
Een vast team staat �/� klaar voor
uw zorgen zoals dagelijks toilet, steunkousen, wondzorg, opvolging medicatie,
inspuitingen en palliatieve zorg.
info@thuisverpleging-delelie.be
thuisverplegingdelelie
Thuisverpleging De Lelie

www.thuisverpleging-delelie.be

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

014/24 24 14

vroedvrouwenteam@wgkantwerpen.be
www.witgelekruis.be

Netwerk Palliatieve Zorg
Noorderkempen v.z.w.:

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

Volledige voetverzorging
Aangepaste behandeling diabetes
Ingegroeide nagels
Eeltverwijdering
Nagelcorrecties

31/12/2023

Medische voetverzorging bij u thuis
(alleen op afspraak)

Tele-onthaal
Antwerpen Tel. 106

voeten &
tenen

Ost Dirk
Tel. 0495 48 36 75

PEDICURE

Het beste aanbod in
Het beste aanbod in
m
o
b
i
l
i
t
e
i
t
s
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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

