




Brechtsebaan 591, 2900 Schoten 

Bezoek ook ons tuinterras; 
Misschien wel het mooiste van Schoten!

www.rodenburghomeandgarden.com

Waar vindt u 
20 speciaalzaken onder 1 dak?



IN DIT NUMMER

Bruggenwissel boven Albertkanaal

Sneukeltocht in Brecht

Seniorenbeurs in Schoten

Dorpsdag & koers in ‘s-Gravenwezel

Circus Barones laatste keer 
op Havenplein?

Grandioso. Onder die naam bracht Circus Barones zopas zes 
voorstellingen waarvan ondanks de hitte toch weer heel wat Schotense 
gezinnen hebben genoten. Richard Korittnig en zijn 25 meereizende 
artiesten gaven zich volledig, maar maken zich ook zorgen. “Dit was 
mogelijk onze laatste passage op het Havenplein. De gemeente geeft 
niet langer toelating om hier te staan en we hebben nog altijd geen 
alternatieve locatie”, aldus de circusdirecteur.

Het circusbloed stroomt al sinds 1848 door de aderen van de familie 
Korittnig, bezielers van circus Barones afkomstig van Oostenrijk. 
Acrobaten die je de adem benemen, dieren die je hart stelen en clowns 
die op je lachspieren werken. Het enige traditionele circus dat erkend 
en ondersteund wordt door het departement Cultuur van de Vlaamse 
Gemeenschap heeft ze allemaal bij.

Onlangs kwam het internationale gezelschap – de artiesten komen uit 
liefst twaalf verschillende landen – vanuit de vorige locatie Geel toe in 
Schoten. “De laatste jaren staan we hier altijd op het Havenplein bij de 
vaart. Een beetje krap, maar voorts een uitstekende plek. Het is voor 
mijn zonen Daniel (21) en David (24) en andere sterke mannen wel altijd 

een hele uitdaging om onze tenten, inclusief meereizende kamelen en 
woonwagens, op te stellen. Maar het is hen ook dit keer weer gelukt, op 
zes uur tijd zelfs”, wijst Richard Korittnig trots naar de kleurrijke tent 
waarin plaats is voor ruim vijfhonderd toeschouwers.

Schepen van Cultuur Charlotte Klima bevestigt dat deze reeks 
circusvoorstellingen wellicht de laatste zullen zijn op het Havenplein. “We 
bekijken of we na het dancefestival Globefest ook een kleiner evenement 
zoals een circus kunnen laten plaatsvinden op de grote weide naast de 
E10-plas. Maar zekerheid daarover kan ik nu nog niet geven”, aldus Klima.

Richard Korittnig doet een oproep naar eigenaars van een terrein dat 
minstens 3500 vierkante meter moet bedragen en dat tevens stabiel 
genoeg is om zijn zware vrachtwagens tijdelijk te stallen. “Liefst geen al 
te drassige weide dus. De parking van Carrefour aan de Bredabaan zou 
kunnen, maar voorlopig lijkt de directie daar niet geneigd om ons te willen 
ontvangen. We zoeken ijverig verder. We willen echt blijven terugkeren 
naar Schoten”, aldus de gastvrije circusdirecteur.
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Bredabaan 757 • 2930 Brasschaat 
Tel. 03 337 07 30

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

         zat.: 9.30 tot 17.30u

Ruime gratis parking bij de winkel.

1000 M2 SCHOENEN • LEDERWAREN • REISARTIKELEN

ST IJ L  &  COMFORT

Start Start 
solden 1 juli solden 1 juli 

WWW.FRAMANDI.BE

     framandi_schoenen     framandi_schoenen
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20 %
30 % 50 %

40 %

ADV Framandi_juli_190x260mm.indd   1ADV Framandi_juli_190x260mm.indd   1 23/06/2022   08:4123/06/2022   08:41



EPC 181 kWh/m2 - UC2548559
stedenbouwkundige info in aanvraag

EPC 334 kWh/m2 - UC2594540
Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv 

EPC 430 kWh/m2 - UC2610876
stedenbouwkundige info in aanvraag

S’ GRAVENWEZEL
Uniek dakappartement 235m² met terras 50m² in 
exclusieve residentie te ‘s Gravenwezel.  Het appartement 
werd afgewerkt met vele extra’s: ingemaakte kasten, 
schuifdeuren, automatische stores, zonneluifel, airco. 
De lift geeft rechtstreeks toegang tot de inkomhal.

SCHILDE

Instapklare, half open woning op 360m² met zonnige 

tuin, grenzend aan groen pleintje.  Tuin met veel privacy 

en mooi zicht op groen, terras, carport en tuinhuis.  3 

slpk., badk.  beschikbaar op 01/03/2023.

SCHOTEN
Verzorgde rijwoning op 308m² in aangename woonlaan 

aan de Villerslei, nieuw aangelegde zuidwest tuin met 

zicht op groen. 3 slpk. , 1 badk. ,  Extra’s: zolderruimte, 

rolluiken. Stedenbouwkundig uittreksel in aanvraag.

  SCHOTEN
Ruim triplex appartement 171m² met dakterras. Inkomhal, 
woonkamer 45m² aan keuken, berging en bureelruimte.  
Tussenverdieping met toilet, badkamer (ligbad, dubbele 
lavabo in meubel, douche). 2de verdieping: 3 slaapkamers 
en toegang naar dakterras 18m². Hoge plafonds.

EPC 536 kWh/m2 - UC2486658
Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv

€ 995.000

€ 489.000

€ 349.000

€  289.000

Villerslei 14
2900 Schoten

T 03 653 11 33
www.meeusenvastgoed.be  

KIJK OOK EENS OP WWW.MEEUSENVASTGOED.BE

Jeugddienst dankt vrijwilligers     

Nu er deze zomer weer allerlei activiteiten gepland zijn zoals 
Grabbelpasweken, speelstraten en Park Happening, riep de jeugddienst 
van Schoten haar trouwe vrijwillige monitoren en andere vrijwilligers 
samen. Schepen van Jeugd en Gezin Iefke Hendrickx had hen uitgenodigd 
voor een ijsje en een drankje in Mama Calinka. Ze sprak bij die gelegenheid 
haar dank en respect uit voor de inzet van de jongeren en spoorde hen 
aan er een met evenveel zin voor verantwoordelijkheid en energie als 
voor de lange coronapauze een geweldige zomer van te maken, samen 
met de Schotense kinderen en onder de begeleiding van de Schotense 
jeugddienst. De vele tientallen aanwezigen jongeren leken er alleszins zin 
in te hebben.

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

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

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
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YARIS CROSS HYBRIDE  

TOYOTA C-HR HYBRIDE  

5 jaar gratis waarborg, Toyota Eurocare wegbijstand tot 10 jaar mits jaarlijks onderhoud in het erkende Toyota-netwerk. Verlengde 
dekking van de Hybride batterij tot 10 jaar mits jaarlijks gratis check-up in het erkende Toyota-netwerk: aanbiedingen onder 
voorwaarden. Meer info op toyota.be of bij uw erkend Toyota-verkooppunt in België.

  4,4-5,3 L / 100 KM  |  100-120 G / KM (WLTP)
Milieu-informatie (K.B. 19.03.2004): toyota.be

Afgebeeld voertuig met opties of accessoires. Raadpleeg toyota.be of contacteer je concessiehouder voor alle informatie over het aanbod, de voorwaarden, de 
gemeten waarden/het verbruik of de � scaliteit van je voertuig. *Aanbieding geldig op bepaalde modellen van 01.06.2022 tot en met 30.06.2022 zolang de voorraad 
strekt. Yaris Cross – de hybride versie aan de prijs van de benzine versie: stemt overeen met een korting van € 1.250 op de hybride versies van de Yaris Cross; dit 
bedrag van € 1.250 stemt overeen met het prijsverschil tussen de Hybride versie (referentiemodel: Yaris Cross 1.5 Hybrid Dynamic Plus, € 31.660 BTWin) en de 
vergelijkbare benzine versie (Yaris Cross 1.5 Petrol Dynamic Plus CVT, € 30.410 BTWin). Toyota C-HR – de hybride versie aan de prijs van de benzine versie: stemt 
overeen met een korting van € 2.990 op de hybride versies van de Toyota C-HR (referentiemodel – vergelijkbaar in termen van prijs, grootte, uitrusting en motor – 
gebruikt om het prijsverschil tussen hybride versie en benzine versie te schatten: Corolla TS 1.8 Hybrid Dynamic (€ 31.750 BTWin) en de vergelijkbare benzine versie 
Corolla TS 1.2 Dynamic (€ 28.760 BTWin). **Een vergelijking van het benzineverbruik (WLTP) van hybride en corresponderende niet-hybride voertuigen binnen het 
Toyota-gamma toont een gemiddeld positief verschil van 25% in het voordeel van hybride. Positief verschil per voertuig: RAV4 - 20%, Yaris, Yaris Cross, Toyota C-HR 
- 25%, Corolla - 27%.

EEN HYBRIDE VOOR 
DE PRIJS VAN EEN BENZINE*
EEN HYBRIDE VOOR 
DE PRIJS VAN EEN BENZINE*

DA’S NORMAAL

TOYOTA. 
THINK ABOUT IT.

ONZE HYBRIDES VERBRUIKEN GEMIDDELD 
25% MINDER BENZINE.**

TOYOTA VAN DIJCK
Ringlaan 2 - 2960 BRECHT
Tel.: 03 313 05 79

v

YARIS CROSS HYBRIDE  

TOYOTA C-HR HYBRIDE  

5 jaar gratis waarborg, Toyota Eurocare wegbijstand tot 10 jaar mits jaarlijks onderhoud in het erkende Toyota-netwerk. Verlengde 
dekking van de Hybride batterij tot 10 jaar mits jaarlijks gratis check-up in het erkende Toyota-netwerk: aanbiedingen onder 
voorwaarden. Meer info op toyota.be of bij uw erkend Toyota-verkooppunt in België.

  4,4-5,3 L / 100 KM  |  100-120 G / KM (WLTP)
Milieu-informatie (K.B. 19.03.2004): toyota.be

Afgebeeld voertuig met opties of accessoires. Raadpleeg toyota.be of contacteer je concessiehouder voor alle informatie over het aanbod, de voorwaarden, de 
gemeten waarden/het verbruik of de � scaliteit van je voertuig. *Aanbieding geldig op bepaalde modellen van 01.06.2022 tot en met 30.06.2022 zolang de voorraad 
strekt. Yaris Cross – de hybride versie aan de prijs van de benzine versie: stemt overeen met een korting van € 1.250 op de hybride versies van de Yaris Cross; dit 
bedrag van € 1.250 stemt overeen met het prijsverschil tussen de Hybride versie (referentiemodel: Yaris Cross 1.5 Hybrid Dynamic Plus, € 31.660 BTWin) en de 
vergelijkbare benzine versie (Yaris Cross 1.5 Petrol Dynamic Plus CVT, € 30.410 BTWin). Toyota C-HR – de hybride versie aan de prijs van de benzine versie: stemt 
overeen met een korting van € 2.990 op de hybride versies van de Toyota C-HR (referentiemodel – vergelijkbaar in termen van prijs, grootte, uitrusting en motor – 
gebruikt om het prijsverschil tussen hybride versie en benzine versie te schatten: Corolla TS 1.8 Hybrid Dynamic (€ 31.750 BTWin) en de vergelijkbare benzine versie 
Corolla TS 1.2 Dynamic (€ 28.760 BTWin). **Een vergelijking van het benzineverbruik (WLTP) van hybride en corresponderende niet-hybride voertuigen binnen het 
Toyota-gamma toont een gemiddeld positief verschil van 25% in het voordeel van hybride. Positief verschil per voertuig: RAV4 - 20%, Yaris, Yaris Cross, Toyota C-HR 
- 25%, Corolla - 27%.

EEN HYBRIDE VOOR 
DE PRIJS VAN EEN BENZINE*
EEN HYBRIDE VOOR 
DE PRIJS VAN EEN BENZINE*

DA’S NORMAAL

TOYOTA. 
THINK ABOUT IT.

ONZE HYBRIDES VERBRUIKEN GEMIDDELD 
25% MINDER BENZINE.**

TOYOTA VAN DIJCK
Ringlaan 2 - 2960 BRECHT
Tel.: 03 313 05 79





www.antwerpsemarkten.be             

Avondmarkt 
                  Schoten

Vrijdag 8 Juli 2022
van 16u tot 23u

Kasteeldreef - Schoten

         



Brecht, Sint-Job - Reuzegrote 
spandoeken geven snelheidslimiet 

Zowel in de Kattenhoflaan in Sint-Job als in de Vaartkant Links in Sint-Lenaarts geven 
mobiele verkeersborden in het groot de snelheidsbeperking aan. De gemeente haalde 
de mosterd in Essen, die daar een positieve ervaring mee heeft.

Als autobestuurder vallen de borden meteen op en dat is uiteraard de bedoeling. 
“De spandoeken benadrukken het geldende snelheidsregime op plaatsen waarvan 
we weten dat bestuurders zich niet aan de wegcode houden”, legt de Brechtse 
mobiliteitsexperte Iris Denies uit. Van deze locaties kreeg de gemeente klachten en 
meldingen van burgers binnen. “Maar ook via snelheidsresultaten of metingen van 
politie weten we dat. Hier controleert de politie sowieso regelmatig. De spandoeken zijn 
een extra preventieve maatregel om te wijzen op het geldende snelheidsregime.” De 
banners zijn inderdaad ‘groot genoeg’ , merkt Denies. “We kunnen ze daarom ook niet 

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

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

Lp’s pop en rock, schilderijen, 
oude spullen van zolder 
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

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

overal plaatsen. Ze mogen ook andere 
weggebruikers niet hinderen. We hebben 
exemplaren zowel met beperking 
50km/u als 30km/u. De bedoeling is om 
ze telkens een tijdje in het straatbeeld 
te plaatsen. Daarna kunnen we ze 
verplaatsen of na een tijdje terugzetten. 
Zo houden we de waakzaamheid 
hoog, zonder dat er te snel gewenning 
optreedt.” De spandoeken zijn ook 
inzetbaar op evenementen, omleidingen 

of incidenten waarbij er eventueel tijdelijk een ander snelheidsregime geldt.

Caravan te koop gevraagd.
Liefst in goede staat, 

mag oud zijn.
Tel. 0495 52 95 27





Brecht – Landelijke Gilden 
organiseren smakelijke fietstocht  

Bij de familie Vermeiren in de 
Lege Weg was iedereen op zondag 
19 juni welkom om deel te nemen 
aan de Sneukeltocht. Terwijl je 
fietst rond de dorpskernen van 
Brecht en Sint-Lenaarts krijg je 
onderweg een heel menu voor de 
kiezen op verschillende plaatsen. 
Op de startplaats kregen de 
deelnemers alvast een drankje. 
Daarna startte de tocht van 20 
of 35 km, met 2 tussenstops 
voor soep en een barbecue, 
en kinderspelletjes over de 

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

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

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

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

landelijke wegen van Brecht en Sint-Lenaarts. Op de eindbestemming, 
tevens de startplaats, werden de deelnemers bedacht met een lekke 
yoghurt vol vers fruit. 

 HONDENVERZORGING

BOBBYLAND
Jachtwachtersdreef 312

2900 SCHOTEN

TEL.: 03 663 35 76
GEHAALD EN GEBRACHT



SOLDEN OP TUIN- EN BINNENMEUBELEN,
INTERIEURDECO, VERLICHTING, ...

Kalmthoutsesteenweg 112 • Wuustwezel • 03 669 71 16
www.detuinvaneden.com • de.tuin.van.eden@telenet.be • like us on 

Open: woensdag tot vrijdag: 10-18u, zaterdag, zon- & feestdagen: 10-17u
Ruime parking aan de winkel !!! Wij aanvaarden ook ecocheques !!!

EdenEden
De tuin van

-10%

-20% -30%

SOLDEN OP TUIN- EN BINNENMEUBELEN,

-40%

-50%

www.detuinvaneden.com • de.tuin.van.eden@telenet.be • like us on 

-50%

-30%

-20%

INTERIEURDECO, VERLICHTING, ...

-40%

-30%-30%-30%-30%
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Info & Verkoop
0479 01 01 01

info@cm-vastgoed.be 
cm-vastgoed.be

TINEL
Sint-Antonius / Zoersel

1 Handelsruimte
9 luxe appartementen

vanaf 80m² tot 167m²
Hoek Kapellei - Kwikaard

Sint-Antonius/Zoersel

Keukens: Augustijns 

Al bijna vijftig jaar levert Augustijns kwaliteitswerk en een 
uitstekende service. Het ontwerpen van keukens gebeurt 
met veel oog voor creativiteit en esthetiek. De concepten 
zijn goed doordacht en heel functioneel. Ook voor sanitair 
zet Augustijns heel ervaren medewerkers in.  

Sanitair: Desco

Desco is sinds 1947 een familiebedrijf en tot op 
vandaag nog steeds een autonome, 100% Belgische 
onderneming met ondertussen meer dan 600 
medewerkers. Je bent meer dan welkom in de 30 
verkooppunten om samen jouw droombadkamer uit 
te zoeken. De koffie staat altijd klaar.  

Vloeren: RG Tegel

De aankoopdienst van RG Tegel schuimt de wereld 
af op zoek naar de mooiste en beste vloeren. De 
interieuradviseurs zoeken samen met jou naar de 
gewenste vloer en staan je bij met raad en daad. 
RG Tegel is een gewaardeerde partner voor elk 
ambitieus bouw- en renovatieproject in de hele 
Belgische bouwsector. Kortom, bij RG Tegel kan je 
rekenen op een persoonlijke, toegewijde inzet.

O n z e  Pa r t n e r s 
Vakkennis en vertrouwen

COGIVA hecht veel belang aan het leveren van 
topkwaliteit en streeft naar mooie, duurzame 
materialen en een perfecte afwerking. Onze partners 
selecteren we dan ook heel zorgvuldig. We kiezen 
samenwerkingsverbanden op lange termijn. Zo groeit 
er een vertrouwensrelatie en kunnen we werken vanuit 
dezelfde visie om schitterende projecten te realiseren.

Tinel biedt onder andere standaard in alle 
appartementen:

� Miele-toestellen

� Vloerverwarming

� Ventilo-convectoren in de slaapkamer(s)

� Wandbetegeling tot aan het plafond in de badkamers

� Keuze uit keramische tegels of parket

� Gebruiksvriendelijke basisdomotica

� Warmtepomp

44

Nieuw !

Paalstraat 84 - hoek Th. Van Cauwenberghslei
2900 Schoten

Openingsuren: ma t/m vrijdag 7.30-16.30u  zaterdag 10.00-14.00u

BESTELLEN via telefoon of what’s app op nr.0474 81 38 28
www.desandwish.be

Belegde broodjes - Take-awayBelegde broodjes - Take-away

Veel interesse in nieuw 
RUP woonparken           

Heel wat inwoners hebben op donderdag 16 juni de infomarkt bijgewoond 
over het RUP woonparken in het gemeentehuis van Schilde. De gemeente 
werkt al enige tijd samen met Brasschaat, Brecht en Schoten aan een 
gemeenschappelijke visie voor de woonparken. Die zal vertaald worden in een 
Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Woonparken, dat de bouwvoorschriften voor 
het gebied bepaalt en ook regels bevat over het beheer van de groengebieden. 
Schilde telt vijf woonparkgebieden. Met het RUP wil het bestuur onder meer 
het bestaande groen in de woonparken vrijwaren en moderne ontwikkelingen 
mogelijk maken, zoals een compacte aaneengesloten bebouwing op een 
perceel dat in het huidig RUP enkel vrijstaande bebouwing toelaat. Jongeren 
zijn immers minder geïnteresseerd in grote, relatief oude villa’s met 
omvangrijke tuinen.

In 2021 zijn er in Schilde al een publieke raadpleging en participatiemoment 
geweest over het RUP. Het bestuur en het studiebureau willen het voorontwerp 
RUP afwerken tegen het voorjaar van 2023.

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

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

BELASTINGSBRIEF
INVULLEN !!!

Betaal niet te veel. Geld 
terugkrijgen is plezanter. Bij u thuis, 

belastingsspecialist met 30 jaar 
ervaring.

0486 38 22 28

TE HUUR
VAKANTIEWONING

PENTHOUSE - KROATIE
0496 506 055

VROUW ZOEKT WERK
om ouderen te verzorgen,

dagen te bespreken, met ervaring
T. 0471 47 96 97
0479 64 60 35



BASKETBALKAMP

1-5 augustus

8-12 jaar

INSCHRIJVEN
via de website van 
Sport Vlaanderen Brasschaat
Meer info: 03 640 35 70 STEVEN IBENS 

IS BONDSCOACH U21
SNEL INSCHRIJVEN!

BEN JE GEK VAN BASKETBAL ?BEN JE GEK VAN BASKETBAL ?

Oplettende leerlingen bij 
Schotense brandweer          

Het regenachtige weer zat de 20 leerlingen en juf Yana van klas 3.1 van Basisschool 
Sint-Cordula niet mee, maar dat lieten de kinderen niet aan hun hartjes komen 
toen zij begin juni de brandweerlui in hun kazerne in Schoten opzochten.

Alvorens het boeiende, propvolle programma af te werken dat de heren pompiers 
ook dit keer weer hadden klaargestoomd, drukte sergeant Sven Dierckens de 
leerlingen op het hart om tijdens de volledige duur van het bezoek extra oplettend 
te zijn. Want Brandweer Zone Rand - post Schoten is immers een actieve kazerne 
en elk moment kon er uitgerukt worden 
met de interventiewagens om één van 
de vele taken van de brandweer uit te 
voeren.

Daarop was het tijd om de ladderwagen 
te beklimmen en even naar onze 
fotograaf en, vooral, naar zijn blits 
vogeltje te lachen. Vervolgens werden 
de enthousiaste leerlingen in de 
brandweerkazerne aan de Theofiel 
Van Cauwenberghslei vergast op 
een heleboel preventietips voor 
huis-tuin-keuken gebruik, kregen 
aanschouwelijke informatie over 
beschermingskledij en de inhoud 
van de brandweerwagens, hoe het 
hoofd koel te houden in een met rook 
gevulde kamer en er zo snel mogelijk 
uit te ontsnappen, enz. 

Hoe kan het bij de ‘pompiers’ ook anders dan dat indrukwekkende spuitoefeningen 
en een veilig ritje met een interventiewagen de onvergetelijke kers op de 
rijkgevulde taart vormden?

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



Auping Store Brasschaat
Bredabaan 515

Auping Store Geel
Antwerpseweg 110

Auping Store Herentals
Fraikinstraat 12
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Geniet van voordelen
op de volledige Auping-collectie

Design
weken

Er is nu tijdelijk al 
een Essential-bed vanaf 

€ 2.339*

* De vanafprijs geldt voor afmeting 180 x 200 cm, zonder 
hoofdbord, 2 vlakke spiraalbodems en 2 Inizio-matrassen.





BETHANIËNLEI 38 • 2980 ST.-ANTONIUS-ZOERSEL • GSM 0485 87 02 48
OPEN MA 13-17U • WOE - DO - VRIJ - ZA - ZO 10 - 17U • DI GESLOTEN
*Wegens verhuis in november naar Blijkerijstraat 63, Malle.

Onze specialiteit, wij maken uw meubels op maat. Tafels, kasten, salontafels, side-tables, ... Voor meer promo’s kijk op www.depottentuin.be/shop

TOTALE UITVERKOOP*

WEGENS VERHUIS
Kortingen op onze tuinmeubelen en binnenmeubelen.

-20  -30  -50% en meer

Nieuwe levering mediterane 
planten, palmbomen  

en olijfbomen Promo op tuinbanken, grote keuze

200 binnentafels & 1.000 binnenstoelen 
op voorraad!

500 schapen-, koeien- en 
konijnenvachten beschikbaar

30 binnensalons in verpakking beschikbaar

3.000 stuks fruitkistenSalon 599 euro nu 299 euro

De fruitkistenkoning van Zoersel

50 verschillende kasten op voorraad

Veel meer keuze beschikbaar, 
te veel om op te noemen!

SOLDEN

SOLDEN

SOLDEN

GROTE 
KEUZE

PARASOLS

Adv_DePottentuin_BvS_190x260.indd   1Adv_DePottentuin_BvS_190x260.indd   1 23/06/2022   13:3623/06/2022   13:36





Sint-Job – Medewerkers en 
cliënten Clara Fey stappen voor 
vrede en zamelen droge voeding 

in voor Oekraïne      
Een paar honderd medewerkers, cliënten en internen van OC Clara Fey trokken 
op vredestocht. Tijdens de wandeling in het naburige bos De Poppelaer werd 
aan de hand van activiteiten het thema vrede in de kijker gezet. Daarnaast 
zamelen ze een hele week droge voeding voor Oekraïense gezinnen in.

“De jaarlijkse jongerenwandeling kon dit jaar niet doorgaan en daarom 

GEVRAAGD
WIJNEN - CHAMPAGNE

en PORTOS
Aankoop volledige wijnkelders 

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

organiseren we deze tocht nu, in het kader van de oorlog in Oekraïne en vrede. 
Sommige cliënten beseffen het wel en stellen er ook vragen over”, weet 
organisator en opvoeder Jean Rivière. “Op hun pad kwamen de deelnemers 
een aantal activiteiten tegen rond het thema vrede, aangepast aan de 
doelgroep. Zo stond er een brievenbus waarin ze boodschappen van hoop 
en steun voor wie het moeilijk heeft, konden achterlaten. Ze versierden de 
Oekraiënse vlag en iedereen kon een droom uitschrijven op een groot, houten 
hart op het einde van de wandeling. Het was een dag vol liefde, warmte en 
solidariteit om de soms harde wereld opnieuw wat zachtheid in te blazen.”

Daarnaast wilde Clara Fey ook iets ondernemen voor de Oekraïense 
vluchtelingen hier. “We vroegen ons af hoe we op een concrete manier de 
ontheemde Oekraïners die hier in België hun toevlucht zoeken; konden 

steunen”, legt Vincent Palinckx, 
stafmedewerker communicatie 
uit. “We zamelen deze week droge 
voeding in. Het is een teken van 
gastvrijheid bieden, net zoals de 
maaltijd die je vrienden voorzet als ze 
op bezoek komen. Het is onze manier 
om te zeggen: jullie zijn welkom. We 
zorgen voor jullie. “De droge voeding 
gaat naar Oekraïense gezinnen die 
in de omgeving verblijven.”



Bezoekers smeden voor Oekraïne op 
kunst- en brocantemarkt     

Zo’n 5.000 bezoekers zijn op zondag 12 juni afgezakt naar de kunst- en 
brocantemarkt aan het Schildehof in Schilde. Ongeveer 100 Kunstenaars, 
ambachtslui en brocanteurs kwamen hun waren te koop aanbieden. Opmerkelijk 
dit jaar was de aanwezigheid van de Ambachtelijke Smedergilde van België, die 
opviel met een hele rij aan ovens en smeedijzers. Mensen konden samen met de 
smid van het ambacht proeven en een vredeshangertje maken, dat verkocht 
werd ten voordele van Oekraïne.

Ook de broers en kunstexperts Christophe en Peter Bernaerts waren weer 
aanwezig in de oranjerie om objecten en kunstwerken van op zolder te schatten. 
Ook de animatie leek, net als de te koop gestelde waren, van een ver verleden 
tijd te komen: fotograaf Otto Silbermann legde via een gigantische camera 
uit grootmoeders tijd iedereen vast op de gevoelige plaat, The Time Machine 

nieuwbouw - renovatie - herstelling
Plaatsen van rookmelders

Domotica !
Tel. 03 383 45 56

GSM 0495 57 22 10
BIT1@telenet.be

Fonoplaten: ik koop lp’s & maxi 
singles, disco, soul, rock, jazz, 
70-80-90, betaal beste prijs, 
tel 0475.76.81.88 (particulier)

Appartement te Huur in De Panne. 
Modern, luxe hoekapp.120m2, 
terras 40 m2, gans de dag zon 
en zeezicht ! Enkele stappen 
van de zee op de Esplanade, 
verkeersvrij en rustig ! Grote LV, 
open KK met allerlei toestellen. 
2 badk. 1 met bad en 1 met 
inloopdouche, wasmachine en 
droogkast ! digitale TV en 
internet. 2 wc’s, 3 slpks met 
dubbele bedden 180 cm en kast, 
parkingplaats onder het gebouw. 
5de verdieping, max 6 pers. vrij 
vanaf 3/9 tot einde september 
. per week = 625 euro alles 
inbegrepen. Inl. 0479/44.35.15

Travellers brachten acts uit de roaring twenties en ook de muzikale intermezzo’s, 
met onder meer gipsy swing, waren al enige decennia oud.

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





Info op maat voor tachtigplussers: 
seniorengids rolt van de persen  

De gemeente Schoten heeft alle relevantie informatie over haar eigen diensten en 
andere overheden gebundeld in een seniorengids. Die werd zopas voorgesteld op de 
succesvolle seniorenbeurs in De Kaekelaar, ook al een primeur.

De grote theaterzaal was ingericht als beurs met medewerking van tal van diensten, 
verenigingen en organisaties die elk op hun terrein senioren als doelgroep hebben. 
Vele honderden mensen kwamen langs en vonden informatie op maat over allerlei 
thema’s. “Niet alleen de eigen gemeentelijke diensten, maar ook ziekenfondsen, 
seniorenverenigingen en thuiszorgwinkels stonden de bezoekers graag te woord over 
hun aanbod. De kans is groot dat we dit evenement jaarlijks zullen herhalen”, aldus 
schepen voor Senioren Iefke Hendrickx.
Op de beurs, die ook bezocht werd door senioren uit andere gemeenten,  werd in 
primeur ook de Seniorengids voorgesteld. “Deze gids, een mooie uitgave van honderd 
pagina’s, werd samengesteld door onze gemeentediensten en de seniorenadviesraad 
en barst van de nuttige info rond onderwerpen als wonen, mobiliteit, zorg en hulp aan 
huis, premies,...”, bladert Iefke Hendrickx door het boekje.

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

Problemen met Frans of Engels 
in het middelbaar of hoger 
onderwijs? Leerstof opfrissen? 
Bekwame leraar helpt, ook 
advies dyslectische leerlingen. 
Gsm 0475.79.65.12   Z800

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

Te koop: scootmobiels tel 
0495.53.26.89 (particulier)   Z578

“De seniorengids is een echt 
bewaardocument en ik hoop dat onze 
senioren het regelmatig ter hand 
nemen. Het zorgt er immers voor dat ze 
maximaal gebruik kunnen maken van 
het ruime aanbod aan dienstverlening 
en van allerlei financiële premies waar 
ze mogelijk recht op hebben.”

“Bezoekers van de beurs konden de gids 
in primeur lezen. Maar hele binnenkort 
krijgen alle Schotense tachtigplussers 
de gids thuisbezorgd door vrijwilligers 
van de seniorenadviesraad”, vertelt 
seniorenconsulent Laura Kerkhofs. 
Die zorgde voor een vlekkeloze 
organisatie samen met Mia Ketels, Lieve 

Vandenbussche, François Michel, Guy Embrechts en Maria De Belder van de lokale 
seniorenadviesraad.

De seniorengids wordt bezorgd aan alle tachtigplussers in Schoten. Gratis is op te 
halen in LDC ’t Dorp, Jozef Van Craenstraat 1. Online: www.schoten.be/seniorengids 

Tuinaanleg 
Ronny Kanora

Aanleg - onderhoud - renovatie 
van tuinen - ontmossen gazon

Vrijblijvende prijsofferte

Tel. 0477 30 64 23
Ronny.kanora@telenet.be
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YOSHI  CH2967 ·  SATORI  CH2956 ·  YIN  CH2972 ·  AMAZING GARDEN  CH2994 
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LEO DRIES
I N T E R I E U R - D E C O R AT I E

zetelopmakerij 
gordijnen
projecten   
PVC vloeren

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

VRAAG EEN 
VRIJBLIJVENdE 
OFFERTE aan

4.000 bezoekers voor 
hete Dorpsdag           

Zo’n 4.000 mensen hebben op zaterdag 18 juni een bezoek gebracht aan 
de Dorpsdag van ’s-Gravenwezel. Deze eerste editie sinds de start van de 
coronacrisis ging op een wel erg hete dag door. Het meeste volk kwam dan 
ook later op de avond langs om te kuieren op de feestmarkt en kermis, te 
genieten van de concerten en animatie, of om iets te drinken op één van 
de terrassen. Na het traditionele slotvuurwerk werd er volop gedanst op het 
sGRAVENbal.

“Na de coronapauze was het extra hard werken om ons event op poten te zetten”, 
zegt Bart Lauryssen van het organiserende Dorpscomité ’s-Gravenwezel. 
“We zijn dan ook bijzonder blij dat de maandenlange voorbereidingen hun 

vruchten afwierpen en resulteerden 
in een bruisend totaalevent. Wij zijn 
de vele partners, de deelnemers en 
de helpende handen ook bijzonder 
dankbaar om dit allemaal mee 
mogelijk te maken.” De volgende 
editie staat gepland voor 10 juni 2023. 
In afwachting is er van zaterdag 20 
tot en met maandag 22 augustus 
nog het kermisweekend met 
Dorpshappening in ’s-Gravenwezel. 
Op het Lodewijk De Vochtplein zal 
je onder meer kinderanimatie en 
muziekoptredens terugvinden.

AANKOOP 
ALLE WAGENS
U bent bij ons aan het juiste adres!
Verkoop van uw auto zonder zorgen.
Wij bieden steeds de hoogste prijs 

voor uw wagen, met of zonder schade,
veel/weinig km’s.

ALLE SOORTEN WAGENS
24/7

TEL. 0484 02 33 96

AANKOOP 
ALLE WAGENS



tijdens het
bouwverlof

alle dagen open!
van 8.00u tot 17.00u

zaterdag 9.00u tot 13.00u

donderdag 21 juli
vrijdag 22 juli

zaterdag 23 juli

gesloten

Fata morgana in Verbertstraat        

1,5 euro voor een liter benzine super 95. Wie het centrum van Schoten uitrijdt 
via de Verbertstraat, wrijft zich even in de ogen bij die aankondiging in grote 
cijfers en letters. Maar het is jammer genoeg een fata morgana.

Wie vandaag gaat tanken, betaalt doorgaans ruim boven de 2 euro voor een 
liter. Wanneer je dan zo’n aankondiging geafficheerd ziet in rode elektronische 
cijfers, dan gaat een mens vanzelf op de rem staan. Maar de ontgoocheling 
volgt snel wanneer je de slang uit de pomp wil halen om bij te vullen. Er komt 
geen druppel meer uit. Er zijn zelfs een tikje slordig linten rondgedraaid.

“We kunnen tijdelijk geen benzine meer geven. De installatie is ‘broken’”, zegt 
de Pakistaanse mevrouw in het winkeltje achter de pompen. Hoe lang het 
euvel nog gaat duren, weet zij ook niet. Er hangt ook nergens een bord met de 

boodschap ‘buiten gebruik’ of zo.

Maar de prijzen van de laatste openingsdag weken geleden blijven wel dag en 
nacht oplichten en hebben intussen al heel wat chauffeurs op het verkeerde 
been gezet. Waaronder ikzelf. Het feit dat er geen kilometerlange file stond 
aan te schuiven, had ook mij al sneller uit m’n dagdroom moeten helpen. De 
winkel is trouwens wel open.

AANNEMER KOOPT

BESTE PRIJS, SNELLE AFHANDELING!
& 0487/286 430

opbrengsteigendommen, 
renovatie- en 

afbraakpanden, 
bouwgronden, 

projectgronden,
oude woningen...

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

Alle klinkerwerken, 
sierklinkers, kasseien, 
tuinpaden, terrassen, 

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





Di 9/08 Carrousel DJ’s 
— Le Frique —

— LISETTE —

JAGUAR JAGUAR
Di16/08

– BOEnKEROEP 
BAND MARGINAL
Di 23/08

THE CAMEL JOES
COOKING WITH KNOPFLER

Di 30/08

‘T PARKSKE
SCHILDE

Crelan Schilde
Schoolstraat 12 - 03 383 20 95

Lievevrouwestraat 59 - 03 485 55 52
DUCHESNE-VAN LOON-VAN DE WOUWER BV - Ondernemingsnr. 0849 814 426

V.U. Vzw Carrousel, De Spildoren 36, 2970 Schilde

Di Di Di Di Di Di 99999999999/08/08/08/08/08/08/08/08 Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s Carrousel DJ’s 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — Le Frique Le Frique Le Frique Le Frique Le Frique Le Frique Le Frique Le Frique Le Frique Le Frique Le Frique Le Frique Le Frique Le Frique Le Frique Le Frique Le Frique Le Frique Le Frique Le Frique Le Frique Le Frique Le Frique Le Frique Le Frique Le Frique Le Frique Le Frique Le Frique Le Frique Le Frique Le Frique Le Frique Le Frique Le Frique Le Frique Le Frique Le Frique Le Frique Le Frique Le Frique Le Frique Le Frique Le Frique Le Frique Le Frique Le Frique Le Frique Le Frique Le Frique Le Frique Le Frique Le Frique Le Frique Le Frique Le Frique Le Frique Le Frique Le Frique Le Frique Le Frique Le Frique Le Frique Le Frique Le Frique Le Frique Le Frique Le Frique Le Frique Le Frique Le Frique Le Frique Le Frique Le Frique Le Frique Le Frique Le Frique Le Frique Le Frique Le Frique Le Frique Le Frique Le Frique Le Frique Le Frique Le Frique Le Frique Le Frique Le Frique Le Frique Le Frique Le Frique Le Frique Le Frique Le Frique Le Frique Le Frique Le Frique Le Frique Le Frique Le Frique Le Frique Le Frique Le Frique Le Frique Le Frique Le Frique Le Frique Le Frique Le Frique Le Frique Le Frique Le Frique Le Frique Le Frique Le Frique Le Frique Le Frique Le Frique Le Frique ———————————————

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — LISETTE LISETTE LISETTE LISETTE LISETTE LISETTE LISETTE LISETTE LISETTE LISETTE LISETTE LISETTE LISETTE LISETTE LISETTE LISETTE LISETTE LISETTE LISETTE LISETTE LISETTE LISETTE LISETTE LISETTE LISETTE LISETTE LISETTE LISETTE LISETTE LISETTE LISETTE LISETTE LISETTE LISETTE LISETTE LISETTE LISETTE LISETTE LISETTE LISETTE LISETTE LISETTE LISETTE LISETTE LISETTE LISETTE LISETTE LISETTE LISETTE LISETTE LISETTE LISETTE LISETTE LISETTE LISETTE LISETTE LISETTE LISETTE LISETTE LISETTE LISETTE LISETTE LISETTE LISETTE LISETTE LISETTE LISETTE LISETTE LISETTE LISETTE LISETTE LISETTE LISETTE LISETTE LISETTE LISETTE LISETTE LISETTE LISETTE LISETTE LISETTE LISETTE LISETTE LISETTE LISETTE LISETTE LISETTE LISETTE LISETTE LISETTE LISETTE LISETTE LISETTE LISETTE LISETTE LISETTE LISETTE LISETTE LISETTE LISETTE LISETTE LISETTE LISETTE LISETTE LISETTE LISETTE LISETTE LISETTE ————————

JAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUARJAGUAR JAGUAR
DiDiDiDi16161616161616161616161616161616161616/08/08/08/08/08/08/08/08/08/08/08/08/08/08/08/08/08/08/08/08/08/08/08/08/08/08/08/08/08/08/08

– – – – – BOEnKEROEP BOEnKEROEP BOEnKEROEP BOEnKEROEP BOEnKEROEP BOEnKEROEP BOEnKEROEP BOEnKEROEP BOEnKEROEP BOEnKEROEP BOEnKEROEP BOEnKEROEP BOEnKEROEP BOEnKEROEP BOEnKEROEP BOEnKEROEP BOEnKEROEP BOEnKEROEP BOEnKEROEP BOEnKEROEP BOEnKEROEP BOEnKEROEP BOEnKEROEP BOEnKEROEP BOEnKEROEP BOEnKEROEP BOEnKEROEP BOEnKEROEP BOEnKEROEP BOEnKEROEP BOEnKEROEP BOEnKEROEP BOEnKEROEP BOEnKEROEP BOEnKEROEP BOEnKEROEP BOEnKEROEP BOEnKEROEP BOEnKEROEP BOEnKEROEP BOEnKEROEP BOEnKEROEP BOEnKEROEP BOEnKEROEP BOEnKEROEP BOEnKEROEP BOEnKEROEP BOEnKEROEP BOEnKEROEP BOEnKEROEP BOEnKEROEP 
BAND MARGINALBAND MARGINALBAND MARGINALBAND MARGINALBAND MARGINALBAND MARGINALBAND MARGINALBAND MARGINALBAND MARGINALBAND MARGINALBAND MARGINALBAND MARGINALBAND MARGINALBAND MARGINALBAND MARGINALBAND MARGINALBAND MARGINALBAND MARGINALBAND MARGINALBAND MARGINALBAND MARGINALBAND MARGINALBAND MARGINALBAND MARGINALBAND MARGINALBAND MARGINALBAND MARGINALBAND MARGINALBAND MARGINALBAND MARGINALBAND MARGINALBAND MARGINALBAND MARGINALBAND MARGINALBAND MARGINALBAND MARGINALBAND MARGINALBAND MARGINALBAND MARGINALBAND MARGINALBAND MARGINALBAND MARGINALBAND MARGINALBAND MARGINALBAND MARGINALBAND MARGINALBAND MARGINALBAND MARGINALBAND MARGINALBAND MARGINALBAND MARGINALBAND MARGINALBAND MARGINALBAND MARGINALBAND MARGINALBAND MARGINALBAND MARGINALBAND MARGINALBAND MARGINALBAND MARGINALBAND MARGINALBAND MARGINALBAND MARGINALBAND MARGINALBAND MARGINALBAND MARGINALBAND MARGINALBAND MARGINALBAND MARGINALBAND MARGINALBAND MARGINALBAND MARGINALBAND MARGINALBAND MARGINALBAND MARGINALBAND MARGINAL
Di Di Di Di Di Di Di 2323232323232323232323/08/08/08/08/08/08/08/08/08/08/08/08/08

THE CAMEL JOESTHE CAMEL JOESTHE CAMEL JOESTHE CAMEL JOESTHE CAMEL JOESTHE CAMEL JOESTHE CAMEL JOESTHE CAMEL JOESTHE CAMEL JOESTHE CAMEL JOESTHE CAMEL JOESTHE CAMEL JOESTHE CAMEL JOESTHE CAMEL JOESTHE CAMEL JOESTHE CAMEL JOESTHE CAMEL JOESTHE CAMEL JOESTHE CAMEL JOESTHE CAMEL JOESTHE CAMEL JOESTHE CAMEL JOESTHE CAMEL JOESTHE CAMEL JOESTHE CAMEL JOESTHE CAMEL JOESTHE CAMEL JOESTHE CAMEL JOESTHE CAMEL JOESTHE CAMEL JOESTHE CAMEL JOESTHE CAMEL JOESTHE CAMEL JOESTHE CAMEL JOESTHE CAMEL JOESTHE CAMEL JOESTHE CAMEL JOESTHE CAMEL JOESTHE CAMEL JOESTHE CAMEL JOESTHE CAMEL JOESTHE CAMEL JOES
COOKING WITH KNOPFLERCOOKING WITH KNOPFLERCOOKING WITH KNOPFLERCOOKING WITH KNOPFLERCOOKING WITH KNOPFLERCOOKING WITH KNOPFLERCOOKING WITH KNOPFLERCOOKING WITH KNOPFLERCOOKING WITH KNOPFLERCOOKING WITH KNOPFLERCOOKING WITH KNOPFLERCOOKING WITH KNOPFLERCOOKING WITH KNOPFLERCOOKING WITH KNOPFLERCOOKING WITH KNOPFLERCOOKING WITH KNOPFLERCOOKING WITH KNOPFLERCOOKING WITH KNOPFLERCOOKING WITH KNOPFLERCOOKING WITH KNOPFLERCOOKING WITH KNOPFLERCOOKING WITH KNOPFLERCOOKING WITH KNOPFLERCOOKING WITH KNOPFLERCOOKING WITH KNOPFLERCOOKING WITH KNOPFLERCOOKING WITH KNOPFLERCOOKING WITH KNOPFLERCOOKING WITH KNOPFLERCOOKING WITH KNOPFLERCOOKING WITH KNOPFLERCOOKING WITH KNOPFLERCOOKING WITH KNOPFLERCOOKING WITH KNOPFLERCOOKING WITH KNOPFLERCOOKING WITH KNOPFLERCOOKING WITH KNOPFLERCOOKING WITH KNOPFLERCOOKING WITH KNOPFLERCOOKING WITH KNOPFLERCOOKING WITH KNOPFLERCOOKING WITH KNOPFLERCOOKING WITH KNOPFLERCOOKING WITH KNOPFLERCOOKING WITH KNOPFLERCOOKING WITH KNOPFLERCOOKING WITH KNOPFLERCOOKING WITH KNOPFLERCOOKING WITH KNOPFLERCOOKING WITH KNOPFLERCOOKING WITH KNOPFLERCOOKING WITH KNOPFLERCOOKING WITH KNOPFLERCOOKING WITH KNOPFLERCOOKING WITH KNOPFLERCOOKING WITH KNOPFLERCOOKING WITH KNOPFLERCOOKING WITH KNOPFLERCOOKING WITH KNOPFLERCOOKING WITH KNOPFLERCOOKING WITH KNOPFLERCOOKING WITH KNOPFLERCOOKING WITH KNOPFLERCOOKING WITH KNOPFLERCOOKING WITH KNOPFLERCOOKING WITH KNOPFLERCOOKING WITH KNOPFLERCOOKING WITH KNOPFLERCOOKING WITH KNOPFLERCOOKING WITH KNOPFLERCOOKING WITH KNOPFLERCOOKING WITH KNOPFLERCOOKING WITH KNOPFLERCOOKING WITH KNOPFLERCOOKING WITH KNOPFLERCOOKING WITH KNOPFLERCOOKING WITH KNOPFLERCOOKING WITH KNOPFLERCOOKING WITH KNOPFLERCOOKING WITH KNOPFLERCOOKING WITH KNOPFLERCOOKING WITH KNOPFLERCOOKING WITH KNOPFLERCOOKING WITH KNOPFLERCOOKING WITH KNOPFLERCOOKING WITH KNOPFLERCOOKING WITH KNOPFLERCOOKING WITH KNOPFLERCOOKING WITH KNOPFLERCOOKING WITH KNOPFLERCOOKING WITH KNOPFLERCOOKING WITH KNOPFLERCOOKING WITH KNOPFLERCOOKING WITH KNOPFLERCOOKING WITH KNOPFLERCOOKING WITH KNOPFLERCOOKING WITH KNOPFLERCOOKING WITH KNOPFLERCOOKING WITH KNOPFLERCOOKING WITH KNOPFLERCOOKING WITH KNOPFLER

Di Di Di Di Di Di 3030303030303030/08/08/08/08/08/08/08/08/08

‘T PARKSKE‘T PARKSKE‘T PARKSKE‘T PARKSKE‘T PARKSKE‘T PARKSKE‘T PARKSKE‘T PARKSKE‘T PARKSKE‘T PARKSKE‘T PARKSKE‘T PARKSKE‘T PARKSKE‘T PARKSKE‘T PARKSKE‘T PARKSKE‘T PARKSKE‘T PARKSKE‘T PARKSKE‘T PARKSKE‘T PARKSKE‘T PARKSKE‘T PARKSKE‘T PARKSKE‘T PARKSKE‘T PARKSKE‘T PARKSKE‘T PARKSKE‘T PARKSKE‘T PARKSKE‘T PARKSKE‘T PARKSKE‘T PARKSKE‘T PARKSKE‘T PARKSKE‘T PARKSKE‘T PARKSKE‘T PARKSKE‘T PARKSKE‘T PARKSKE‘T PARKSKE‘T PARKSKE‘T PARKSKE‘T PARKSKE‘T PARKSKE‘T PARKSKE‘T PARKSKE‘T PARKSKE
SCHILDESCHILDESCHILDESCHILDESCHILDESCHILDESCHILDESCHILDESCHILDESCHILDESCHILDESCHILDESCHILDESCHILDESCHILDESCHILDESCHILDESCHILDESCHILDESCHILDESCHILDESCHILDESCHILDESCHILDESCHILDESCHILDESCHILDESCHILDESCHILDESCHILDESCHILDESCHILDESCHILDESCHILDESCHILDESCHILDESCHILDESCHILDESCHILDESCHILDESCHILDESCHILDESCHILDESCHILDESCHILDESCHILDESCHILDESCHILDESCHILDESCHILDESCHILDESCHILDESCHILDESCHILDESCHILDESCHILDESCHILDESCHILDESCHILDESCHILDE

JAGUAR JAGUAR

Crelan Schilde
Schoolstraat 12 - 03 383 20 95

Lievevrouwestraat 59 - 03 485 55 52
DUCHESNE-VAN LOON-VAN DE WOUWER BV - Ondernemingsnr. 0849 814 426
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Te koop: 130 stuks diverse 
vlaggen 65 euro of p.o.t.k. tel 
03.322.20.59 of 0479.10.16.34

Wij verhuren ons app. in 
Zuid-Frankrijk, aan zorgzame 
mensen, goed bereikbaar 
t.g.v. vlakbij zee en winkels 
, info tel 0477.456.770  B10

Gezocht: lieve vrouw voor 
weduwnaar 71 jaar, liefst 
inwonend, privé kamer, gratis 
kost en inwonend, voor 
gezelschap + vriendschap tel 
03.383.36.34 of 0474.991.484  B11

Gyproc, bezetten, laminaat, 
tegels, sanitair, schilderen, 
plafond, dakrenovatie tel 
0488.491.254 (particulier)  B12

Gevraagd: lieve, enthousiaste 
dame voor naschoolse opvang 
van 2 kinderen (4 en 6 jr) 
op maa, di en do te Schilde. 
Contact: 0494/43.64.48  Z723

CD&V-voorzitter Coens in dialoog 
met Antwerpse rand

Hij mocht dan aan zijn laatste dagen bezig zijn, Joachim Coens nam zijn taak als CD&V-
voorzitter nog met veel passie op. Dat bleek tijdens de ‘dialoog’ die hij en zijn ‘poulain’ 
minister Annelies Verlinden aangingen in ‘haar’ Schoten met partijafdelingen uit zes 
gemeenten in de Antwerpse rand. “Onze kiezers zijn er nog”, probeerde hij lokale 
mandatarissen en militanten gerust stellen, al was de 8% uit de meest recente slechte 
peiling nooit veraf.

De oorspronkelijke vernieuwingsdialoog is voor de fel geplaagde Joachim Coens dus een 
soort van afscheidstournee geworden. Wie dacht dat hij de teugels zou laten vieren of 
cynisch zou zijn geworden nu zijn dagen als voorzitter geteld zijn, heeft het mis. In Schoten 
ging hij er tegenaan met de passie van de grote dagen. Met de resultaten van een zelf 
bestelde studie in de hand, probeerde Coens aan te tonen dat de strijd niet verloren is en 
dat veel Vlamingen CD&V veel meer dan de andere partijen associëren met goed bestuur, 
betaalbaarheid, het gezin en verenigingsleven. Alleen N-VA doet in die eigen peiling beter.
“We hebben dus wel degelijk potentieel. Onze kiezers bestaan. En we kunnen ze 
terugwinnen”, riep Coens en vervolgens ook minister Annelies Verlinden op om de moed 
niet te verliezen. Marcel Van de Voorde, eminent wetenschapper en gewezen adviseur 
van Leo Tindemans en andere CVP-coryfeeën uit het stilaan verre verleden, was speciaal 
voor de dialoog met ‘zijn’ voorzitter, helemaal afgezakt uit Genève. Daar woont de 
intellectueel en geldschieter met roots in Brasschaat nu al vele jaren. Hij maakt zich 
grote zorgen.

Coens reageerde beleefd op de felle uithaal, die op bijval van andere aanwezigen 
kon rekenen. Hij gebruikte vervolgens handen en voeten en legde zijn hele ziel in een 
betoog om de criticaster met de grijze haren ervan te overtuigen dat CD&V’ers vooral in 
zichzelf moeten blijven geloven en vooral niet die andere, nu bijna allemaal populairdere 
partijen, moeten achternalopen. Het luid applaus dat volgde, geeft aan dat het moreel 
van de troepen nog niet volledig gebroken is. Coens werd zeker niet met pek en veren 
buitengedragen door de militanten van de Antwerpse rand.

EN ANDERE PLAATSEN

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

VANAF 65 €

DDS CONSTRUCT
Algemene Renovatiewerken

Bezetting & 
schilderwerken

Vloer & tegelwerken

Kleine karweiwerken

T. +32 479 18 68 43
E-mail:

dave.ds.construct@gmail.com

Op zoek naar POETSHULP, 
met dienstencheques?

Bel 0488 408 720
03 295 38 35

Geen wachtlijsten



NIEUWE 
ZWEMBADWINKEL 

IN UW STREEK!

Chloorstabil 20l
€28

Chloortabletten 10kg
€67

Zwembadrobot M700
€2499

Industriepark Brechtsebaan 16
2900 Schoten

Advertentie winkel Schoten.indd   1Advertentie winkel Schoten.indd   1 10/06/2022   8:21:3410/06/2022   8:21:34

NIEUWE 
ZWEMBADWINKEL 

IN UW STREEK!

Chloorstabil 20l
€28

Chloortabletten 10kg
€67

Zwembadrobot M700
€2499

Industriepark Brechtsebaan 16
2900 Schoten

Advertentie winkel Schoten.indd   1Advertentie winkel Schoten.indd   1 10/06/2022   8:21:3410/06/2022   8:21:34



NIEUWE 
ZWEMBADWINKEL 

IN UW STREEK!

Chloorstabil 20l
€28

Chloortabletten 10kg
€67

Zwembadrobot M700
€2499

Industriepark Brechtsebaan 16
2900 Schoten

Advertentie winkel Schoten.indd   1Advertentie winkel Schoten.indd   1 10/06/2022   8:21:3410/06/2022   8:21:34

NIEUWE 
ZWEMBADWINKEL 

IN UW STREEK!

Chloorstabil 20l
€28

Chloortabletten 10kg
€67

Zwembadrobot M700
€2499

Industriepark Brechtsebaan 16
2900 Schoten

Advertentie winkel Schoten.indd   1Advertentie winkel Schoten.indd   1 10/06/2022   8:21:3410/06/2022   8:21:34



Te koop: groot appartement, 
Ruggeveldlaan Deurne, 
tel 0468.471.433  B1

Te koop: Koga e- bike e nova 
Evo rack L53. sept/21.34km 
gereden. €3150.aankoopfactuur 
op aanvraag, volledige Koga 
garantie 2j. Tel 0477 25 61 01  B2

Te koop: mooie papegaaien- of 
grote parkietenkooi, zgan prijs 
250 euro tel 0480.660.111  B3

Autokeuring: geen tijd of 
zin, gpnsnrd. dir. chauffeur 
doet dit voor u , afhalen 
van auto en gekeurd terug 
afleveren. 20,- euro/keuring. 
Info: tel. 0484.263.811  B4

150 bedevaarders voor vijftigste keer 
vanuit Sint-Guibertus Schilde 

naar Meersel-Dreef         

Voor de vijftigste keer trok een zeer uitgebreide delegatie van 
de Sint-Guibertusparochie uit Schilde op bedevaart naar Onze 
Lieve Vrouw van Meersel-Dreef, het meest noordelijk gelegen 
dorp van ons land, met kapucijnenklooster. Met honderdvijftig 
vierden ze het gouden jubileum van deze traditie.

Uitstel is geen afstel en geen 
Onze-Heer-Hemelvaart in Sint-
Guibertus zonder bedevaart 
naar Meersel-Dreef. Dus gingen 
de parochianen twee jaar later 
dan voorzien voor de 50e keer op 
bedevaart naar Meersel-Dreef. 
Het werd dus een feesteditie. 
Om ervoor te zorgen dat ook 
de minder mobiele mensen 
meekonden werd er een bus 
ingelegd. 

De dag begon om 6u ’s morgens 
toen zeven moedige voetgangers 
vertrokken voor de tocht van 
ruim 40 km. “Het was ideaal weer 
om te wandelen. Niet te koud 
en geen regen”, getuigt Gert 
Verhoeven. Onderweg sloten er 
nog enkelen aan om een deel van 

Klok 
stuk?

Alle merken GRATIS
afgehaald en teruggebracht

03 652 17 77

de tocht mee te gaan. Uiteindelijk kwamen er vijftien voetgangers aan 
in ‘De Dreef’. 

Er gingen ook heel wat parochianen met de fiets. Zij vertrokken 
uit vanuit Schilde of ’s-Gravenwezel. In totaal waren zij met 43. De 
meesten kozen er zelfs voor om de ook de terugweg met hun ‘stalen 
ros’ te doen. En die terugweg zullen ze nog lang herinneren. Tussen 
de Hoogstraatse velden kwam de felle wind uit de verkeerde richting.

Na de viering trakteerde de parochie op appelflappen en 
worstenbroodjes. En zo vertrok iedereen met een goed gevoel terug 
richting Schilde. De laatste fietsers waren thuis rond 20 uur. 



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

SCREENS • TERRASOVERKAPPINGEN • LAMELLENDAKEN

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

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

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

RUIME TOONZAAL 300M²

10% KORTING BIJ AANKOOP 
VAN 2 VERANO PRODUCTEN

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

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

Bel of mail voor een GRATIS prĳ sofferte:

GEZOCHT 
ERVAREN 
PLAATSER

Club Koningshof brengt hulde aan Carl 
Baeten: snoeiharde verdediger 

maar vooral onvermoeibaar 
en geliefd clubsecretaris   

Na 24 jaar nam het bestuur van Club Koningshof in Schoten afscheid van Carl 
Baeten. Het werd een echt eresaluut voor de wijd en zijd bekende secretaris van 
‘De Pheyp’. Hij werd overladen met dankbetuigingen, geschenken én zoenen 
van de vrouwelijke bestuursleden. Baeten blijft Koningshof ook in de toekomst 
gelukkig verder administratief ondersteunen.

Carl Baeten (56) was als speler een beenhard verdediger, wiens tackles al eens 
te laat werden ingezet. Het leverde hem de bijnaam ‘The Knife’ op. Wie de man 
kent, weet echter dat het zowat de vriendelijkste Schotenaar moet zijn die er 
rondloopt. En er zijn er velen. Niet toevallig werd Carl in 2016 als eens verkozen tot 
Grootste Clubhart in de regio Antwerpen, zoenen van Erika Van Tielen inbegrepen. 

“Al 41 jaar ben ik nu actief bij FC Koningshof. En al die tijd doe ik elke verplaatsing 
hiervoor met de fiets. Ik heb zelfs geen rijbewijs”, aldus Carl. Hij  begon zijn 
rijke loopbaan ten dienste van koninklijk blauwwit in 1981 als speler. “Ik was 
geen topper, maar kon als linksachter inderdaad aardig tackelen. Later 
vervulde ik zowat alle mogelijke functies binnen onze club. Ik was tien jaar lang 
scheidsrechter, werd coach van diverse jeugdteams en in 1996 ben ik Robert 
Van Impe opgevolgd als secretaris van Koningshof. Alleen training heb ik nooit 
gegeven.” 

Aan dat verhaal is nu een einde gekomen. In goed overleg met het clubbestuur 
wordt hij in de beheerraad opgevolgd door Bob Van Loock. Maar dat gebeurde 
niet zonder dat zijn collega-bestuursleden het geliefde clubicoon eerst nog eens 
stevig aan de borst drukten. Zij kennen Carl natuurlijk en bezorgden hem een 
rijkgevulde geschenkmand met speciaalbieren en een geschenkbon om al dan 
niet met moeder José Hannes, voor wie Carl ook voorbeeldig zorg draagt, eens 
lekker uit eten te gaan.” 

“Het belang van Carl Baeten voor Club Koningshof kan niet overschat worden”, 
aldus voorzitter Jeroen Stockbroekx. “We zijn dan ook blij dat hij zelf heeft 
aangegeven om nog vaak naar De Pheyp te zullen komen en ons zal blijven 
bijstaan in de administratie, die bij het runnen van een grote vereniging als 
de onze nu eenmaal komt kijken. Ook over de correspondentie met Voetbal 
Vlaanderen zal Carl zich blijven ontfermen.”

Te huur: gemeub. mod. studio 
1ste v., n. Palfijn, vrij 645 
euro/mnd, (water inbegrp)  
tel 0495.21.40.41  Z732

Huis te koop Schoten 2 
slp / open keuken /grote 
badkamer met inloopdouche 
oppervlakte 640 m² / garage 
voor meer info 0475/38.47.71 
of 0476/55.07.08  Z723

Te koop: groot appartement, 
Ruggeveldlaan Deurne, 
tel 0468.471.433  B1

Gezocht: dierenopvang voor 
lief hondje, voor af en toe, met 
vergoeding, liefst gepensioneerd 
koppel, tel 0498.360.823  B7

UITZONDERLIJK SLAAGPERCENTAGE!

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

www.rijbegeleidingkruger.be  -  03 651 50 40
L



Limburger wint 
koers ‘s-Gravenwezel       

28 rondjes hebben de eliterenners zonder contract op zondag 19 
juni door ’s-Gravenwezel gereden, goed voor 112 kilometer. Na een 
dikke 2,5 uur kwam een groepje van vier renners als eerste over de 
streep, een groep dat nog maar twee rondes eerder was ontstaan 
uit twee groepjes van twee renners. In de spurt bleek Joren Segers 

uit Lommel de sterkste. Voor 
hem was het de eerste winst van 
het seizoen. Ook de drie andere 
coureurs waren Belgen: Senne 
De Meyer, Klaas Vanhoof en 
Thomas Verheyen. De wedstrijd 
was een organisatie van KWAC 
Wezel Sportief. Die plant in het 
centrum van ’s-Gravenwezel 
nog een wielerkoers en een 
derny criterium op zondag 21 en 
maandag 22 augustus. 

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

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

- PLAATSEN VAN DAK-EN GEVELISOLATIE                              - ONTMOSSEN VAN DAKEN

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

BVBA

                   WIJ HELPEN U GRAAG VERDER MET DE NODIGE ISOLATIE-RENOVATIEPREMIES

PEETERS MARC

ZELFWERKEND GEREGISTREERD AANNEMER 021501

VELE REFERENTIES VAN TEVREDEN KLANTEN39 JAAR
ERVARING

Eentje uit
 de oude
 doos

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

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

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

 0479 282 605

TE KOOP GEVRAAGD
AUTO’S en CAMIONETTEN

ook accident of defect
Gsm 0475 32 44 00 

aankoopvanvoertuigen@skynet.be





DAKWERKEN 
WIJNANTS JAN 

Voor alle dak- en renovatiewerken
Roofi ng, pannen leien of singels

Uitvoeren van dakisolatie
Herstellen en/of bekleden van 

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

en goede kwaliteit

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

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

Dringend ! We zoeken tijdelijk 
een gemeubelde woonst. Ke-
ren voor een drietal maanden 
terug uit Spanje om medische 
redenen. Zo snel mogelijk. 
WhatsApp 0034 624 486 530  B8

Te huur: appartement met 2 
slaapkamers en terras, Deuzeld-
laan te Schoten, geen lift, 2e ver-
diep, rustige blok, vrij 1 juli, prijs 
775 �/maand incl garage, te bevra-
gen na 16 uur 0472.450.055  B9

INKOOP OUD GOUD EN 
JUWELEN: Denys & C a

Bredabaan 246
Brasschaat 03/430 20 83

www.denys-co.be

Kort nieuws uit Schoten   

BOETIEK LANA VERDWIJNT NA 52 JAAR UIT 
PAALSTRAAT
De Schotense Paalstraat verliest één van 
haar instituten. Boetiek Lana kondigt na 
52 jaar de sluiting aan. Zaakvoerster Ingrid 
Van Os is gestart met de uitverkoop. “De 
zaken gaan nog uitstekend, maar mijn 
handen jeuken echt om het laatste deel 
van mijn loopbaan actiever en creatiever 
door te brengen.” Dochter Laura neemt 
dit najaar over, maar met een heel ander 
modeconcept én onder een andere naam.

STEF BOS LOKT FANS VAN HEINDE EN VER NAAR DE KAEKELAAR
Stef Bos werd vorig jaar zestig. Het sein om te grasduinen uit al het moois dat zijn 

inmiddels dertig jaar durende reis door een 
muzikaal landschap allemaal voor moois 
heeft opgeleverd. Naast de Arenberg was 
De Kaekelaar in Schoten onlangs één van de 
weinige haltes in de provincie Antwerpen. En 
daar kwam heel wat volk op af. De grote zaal 
werd dit seizoen niet vaak zo vlot gevuld als 
voor de Nederlandse liedjesmaker.
Stef Bos viert zijn jubileum als artiest 
trouwens een jaar later dan voorzien. Want 
als we iets hebben geleerd de laatste 
twee jaar, is het de overgave aan wat 
onvoorspelbaar is. Maar meer dan ooit heeft 

hij zin in avontuur, zo bleek tijdens het concert waarbij hij begeleid werd door een 
sterke band en blijk gaf van veel stielkennis. 

SCHIJNWERPER OP FRISBEEËN ALS TEAMSPORT
Er vlogen zopas nog eens frisbees door het park van Schoten. Als tijdverdrijf, op 
gras of op het strand, mag het smijten met zo’n platte schijf dan niet meer zo 
populair zijn. Maar onder de naam Ultimate is ook in ons land een heuse teamsport 
ontstaan rond 
de frisbee. De 
Antwerpse club 
S c h i j n w e r p e r s 
haalde de 
nationale top 
van de jonge en 
wellicht meest 
fairplaysport naar 
het park.

GOED NIEUWS VOOR 60-PLUSSERS DIE JONG 
WILLEN BLIJVEN NAAR GEEST EN LICHAAM

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

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

TE HUUR
GARAGEBOX

EDISONPLEIN  SCHOTEN
0480 68 99 10



SNELLE
SERVICE

DRINGENDE
HERSTELLINGEN

STEEDS BEREIKBAAR
OOK ‘S NACHTS

GSM: 0475/420 837

NUYENS - DOM
SCHOTEN

ALLE GLASWERKEN

RAMEN EN DEUREN

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

• PVC en aluminium

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

Elshoutbaan 51
2900 SCHOTEN

Werken Cirkellaan bijna ten einde, 
automobilisten moeten wel al 

‘omgekeerd’ rijden         

Naar rechts afslaan is ondertussen al verplicht op de heraangelegde Cirkellaan in 
Schilde, die in 2020 ook buiten de gemeente bekend werd als die ‘Engelse rotonde’ omdat 
aankomend verkeer op die grote, cirkelvormige baan verplicht linksaf moest slaan. Maar 
de gemeente heeft beslist om samen met de heraanleg van de straat ook de rijrichting om 
te draaien. De betonplaten werden vervangen door asfalt en fietsers hebben nu een apart 
fietspad. De werken zijn nog niet helemaal gedaan, hoewel de grootste hinder nu voorbij 
is. Fluvius moet nog aanpassingen doen aan de leidingen in de berm en er komen ook nog 
witte bollen aan de bochten van de kruispunten. In het najaar plant de gemeente een haag 
tussen de rijbaan en het fietspad.

Goedkoop afbreken van 
uw tuinhuis, garage en af-
voeren , gratis offerte tel 
0487.715.534 (particulier)  B20 

Te koop: eetservies, Limo-
ges tel 0486.13.36.53  B21

Te koop: electr. plooifi ets 
B120bike Mezzo zwart 1.500 
euro gsm 0479.44.84.26  B22

Te koop: Artisboeken kunst – 
landen –volkeren en steden 
enz.. tel 03.658.78.24  B23

Workshop: Slijpen / onderhoud 
van keukenmessen op zaterdag 9 
juli en zat. 6 augustus van 14.00 
tot 17.00 u. We leren messen 
slijpen op Japanse waterstenen. 
Plaats: Bredabaan 225 Bras-
schaat info en inschrijven Jan Dox 
0490409043 en 03/369.31.06  B24

Te koop: propere golfbal-
len 50 euro voor 100st 
tel 03.658.10.88  Z728

Opruimen van inboedels, app., 
huizen, kelder, garages, enz.. tel 
0488.33.58.73  (particulier)  Z729

Aanleg van gazon & Rolgazon, 
alle snoeiwerken, vellen van 
bomen, Frezen van stronken, 
aanleg van dolomiet paden, 
Aanplantingen,0498.144.085  
(particulier)  Z730

Te huur: woning + tuintje + ga-
rage, niet voor woning geschikt, 
maar wel als magazijn, clubhuis, 
vrije tijd, kantoor, tel 0495.237.801

gratis vakantie Provence in 
ruil voor hulp ter plaatse 
voor student +/- 15 jaar van 
12 tot 31 juli. campingleven. 
tel voor info 0475.476.350

Te koop: Toyota Hiace  7500 
euro 205.000 km jaar 2009 
goede staat, tel 0475.476.350

Algemene elektriciteitswerken, 
verlichting binnen en buiten, ver-
lichting aanpassen naar Led  tel 
Erwin De Jongh 0477.23.63.45

Uurwerken, batterijen 
en bandjes: Denys & Ca

Bredabaan 246
Brasschaat 03 430 20 83

www.denys-co.be

HONDENVAKANTIE?
beperkte opvang

niet in kennels
ook hondenkapsalon 

zeer professioneel 
jaren ervaring

T. 0474 71 53 97



Te huur Nieuwpoort Zeedijk: 
modern appartement, prachtig 
zeezicht, 4de verd (met lift), 1 
slpk, tot 5 pers, 2 terrassen, 
garage, centraal gelegen, 
zomer �650/week,  leysen@
live.be of 03 449 94 66  Z610

Te huur: Bedoin Mont 
Ventoux vakantiewoning 6 
pers., 3 slpk, tuin, garage, 
zat – zat 0472.537.702  Z709

Te huur: grote garagebox 
42m2, Kalstraat Schoten, 
180 euro/mnd, tel na 
18u 0476.41.96.88  Z731

Schotenaren ongerust over 
mogelijke ontgroening van 

woonparken        

Projectgronden, afbraakpanden, 
opbrengsteigendommen, etc. 

Contacteer ons op 
0472/98.33.10 

of info@8c8vastgoed.be,
Carolien Snoeys, 

8C8 VASTGOED BVBA

De gemeente Schoten werkt samen met Brecht, Brasschaat en Schilde aan 
nieuwe bouwregels voor de zogenaamde woonparken. Dat de materie leeft, 
bleek onlangs op de infomarkt die het lokaal bestuur over de beleidsintenties 
organiseerde. Bevoegd schepen van Ruimtelijke Ordening  Paul De Swaef was 
aangenaam verrast door de hoge opkomst en de getoonde interesse in de 
vrij technische materie. Volgens hem zitten bewoners en lokaal bestuur op 
dezelfde lijn.

Een woonpark is een zone in een bosrijk gebied waar wonen toegestaan is. 
Daarvoor werden eerder door Vlaanderen algemene regels opgesteld, maar 
die werden nu verfijnd, verbeterd en eenvormig gemaakt op maat van de 
Voorkempen. 

Brasschaat, Brecht, Schoten en Schilde, niet toevallig gemeenten waar nog 
heel wat woonparken liggen, namen samen het voortouw. De besturen van de 
vier overblijvers vinden dat de bewoners van de woonparkgebieden zich bewust 
moeten zijn van hun voorrecht om in zo’n natuurlijke omgeving te kunnen wonen 
en dat daar best wat tegenover mag staan, ook in het gemeenschappelijk belang.  

Het rup Woonparken maakt de voorschriften op voor alle gebieden in Schoten 
die op het gewestplan staan aangeduid als ‘woonpark’: omgeving Peerdsbos 
(De Zeurt), Schotenhof en een heel klein deel van De List. Ook enkele percelen 
in het noorden van de Wouwersdreef vallen in bos- en natuurgebied. Op de 
gemeentelijke website kan iedere burger nakijken of zijn/haar woning in een 
woonpark ligt.

Op de infomarkt, die plaatsvond in en rond het lokaal van de gemeente in de 
groene omgeving van Berkenrode, was de vrees voor ontgroening de meest 
geformuleerde opmerking. Nogal wat mensen houden nu te weinig rekening met 
hun omgeving, zo viel te horen.

“Dat vinden ook wij als lokaal bestuur heel jammer”, aldus Paul De Swaef. 
“Daarom zijn we van plan om meer controles uit te voeren en vastgestelde 
bouwovertredingen door te spelen aan het parket. We hopen natuurlijk dat 
mensen zelf hun verantwoordelijkheid nemen. Tenslotte is het toch voor iedereen 
duidelijk dat groen super belangrijk is voor het klimaat en ieders gezondheid, en 
zeker voor de toekomst van onze kinderen.”

Nogal wat bezoekers ventileerden ook hun vrees voor appartementen in de 
woonparken. “Dit willen wij ook niet”, is De Swaef formeel. “Dit zal niet toegelaten 
zal worden. Flats passen niet in het behoud van het groene karakter van deze 
mooie gebieden.”

De schepen belooft ook in de toekomst inspraak en overleg met betrokken 
inwoners en wijkverenigingen. “Deze infomarkt was daar al een bewijs van. Want 
eigenlijk voorzag de procedure voor het rup dit niet”, aldus De Swaef. “Ook wij 

willen betrokkenheid en zullen nauw 
met de wijkverenigingen blijven 
samenwerken. Het is duidelijk dat we 
dezelfde doestellingen nastreven: 
prioriteit geven aan het groene 
karakter en heldere bouwregels die 
door iedereen kunnen, maar ook 
moeten toegepast worden.”

Het huiswerk is nog niet af. Zo moet de 
gemeente nog beslissen of cohousing 
mogelijk zal zijn of niet en zo ja onder 
welke vorm. En wat met andere dan 
vrije beroepen? Ook dat moet nog 
uitgekristalliseerd worden, net als de 
nog af te bakenen open ruimte.

MERKSEM :  Nieuwdreef 127 -  appartement op 4de V met : 
lift, inkomhal met vestiaire, living en woonkamer met terras, 
keuken met berging, 2 slaapkamers met terras, hobbykamer, 
wc, badkamer, terras voor en achteraan, ondergrondse dubbele 
garagebox, fi etsstalling en autowasplaats, videoparlofoon / EPC  
146 = B.

DEURNE : Ter Heydelaan 318 – appartement 3de V met : 
keuken, woonkamer, badkamer, 2 slaapkamers waarvan 1 met 
terras, lift / EPC 275 = C.

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

Notarissen Luc DE FERM en 
Annekatrien VAN OOSTVELDT

Ringlaan 15
2170 Antwerpen - Merksem

Tel. 03 645 40 44
www.notarismerksem.be

UIT DE HAND TE KOOP

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

F.V.





26 JULI

18 JULI

ZOMERZOMER
EDITIEEDITIE

Bewoners Korte Braamstraat 
klinken op afscheid

De bewoners van de Korte Braamstraat maakten het samen gezellig op de dag 
dat ‘hun’ Hoogmolenbrug gesloopt werd. Sylvie Deprez had weinig moeite om 
haar buren te overtuigen mee te komen klinken op het ‘kunstwerk’ dat zo lang 
hun uitzicht bepaald heeft en dat op de achtergrond met bruut geweld werd 
afgebroken.
“We hangen hier goed aaneen. Het was dus zeker niet de eerste keer dat we 
gezellig samen in een voortuin zitten. Maar nu onze brug verdwijnt, is het 
natuurlijk bijzonder”, aldus Sylvie, die ook Jill Van Pelt, de buurvrouw van de brug 
op de andere oever, had uitgenodigd voor de afscheidsdrink.
Sylvie en andere bewoners van de Korte Braamstraat zijn niet te spreken over 
het gebrek aan informatie vanuit de gemeente. “Aannemer Willemen heeft ons 
gelukkig wel correct ingelicht. Al blijven we in het ongewisse wat er de komende 
weken allemaal gaat gebeuren in onze straat. Dat we erop achteruitgaan zonder 
brug, staat vast”, aldus Sylvie.
“Geluidsoverlast hebben we nooit gehad. Maar nu gaan ze die nieuwe weg vlak 
voor onze deur leggen. De bomen zijn gekapt en we verliezen parkeergelegenheid. 
Het zal ook veel drukker worden”, denkt Sylvie.
Een dag later treffen we een andere bewoonster van de Korte Braamstraat. Ze 
komt kijken naar de stand van de afbraak. “Ik heb hier gisterenavond ook al 
gestaan, van 20 uur tot middernacht. Ook ik vrees dat het een pak drukker gaat 
worden in onze straat. Na 32 jaar relatief rustig wonen naast de brug wordt dat 
een hele aanpassing”, aldus Jeanine De Prycker.
Die had trouwens een rustige nacht achter de rug. “Prima geslapen. Niks gehoord 
van de afbraakwerken”, getuigt Jeanine.

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

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

Lijfrente: te koop gevraagd: 
ik zoek uw woning te koop 
via lijfrente. U mag gratis 
en levenslang  blijven wo-
nen en u ontvangt een belas-
tingvrije maandrente. U mag 
zelf uw eigen notaris kiezen. 
Bel me snel op voor vrijblij-
vend meer info.0475.60.53.34 
(particulier)   Z607



Gift

Verzeker jij  
de toekomst van  
jouw erfgoed?

Doe nu een gift op 
ErfgoedChallenge.be 

Gift

Witte Kerk is geen religieus 
gebouw meer       

In juni stonden de allerlaatste misvieringen in de Witte Kerk op het programma. De 
dominicanenkerk wordt begin juli ontwijd. De gemeente, nieuwe eigenaar van gebouwen 
en gronden in Schilde Bergen, neemt haar tijd om een nieuwe bestemming te bepalen.

‘Ontgoocheld maar dankbaar voor de tachtigjarige dominicaanse aanwezigheid en 56 
jaar parochie Schilde Bergen, moeten wij er op 26 juni afscheid nemen.’ Zo kondigde 
de parochiegemeenschap Onze Lieve Vrouw-Ten-Hemel-Opgenomen de allerlaatste 
eucharistieviering aan, die op zondag 26 juni om 11 uur plaatsvond.

Maar ook verenigingen en parochianen namen apart afscheid. Zo was er op zaterdag 18 
juni een mis voor alle overledenen van de parochie sinds Allerzielen 2021. Op zondag 19 
juni werd een scoutsmis georganiseerd door de oud-scoutsleiding. 

De normale vieringen op zondag bleven doorgaan tot en met zondag 19 juni. Er komt 
nog een Herinneringsboek over de aanwezigheid van dominicanen en parochie (1942 – 

2022) in samenwerking met heemkring 
Scilla. Dat verschijnt in september 
2022. De abonnees op het parochieblad 
krijgen allemaal een gratis exemplaar 
van dit ‘Herinneringsboek’. Alle andere 
geïnteresseerden zullen hierop kunnen 
intekenen tegen een democratische 
prijs. Scilla organiseert in september 
nog twee vertelavonden in de Witte 
Kerk voor alle geïnteresseerden. 
Intussen heeft de gemeente - weldra 

officieel nieuwe eigenaar voor 1,9 miljoen euro - nog geen concreet toekomstplan. 
“Als het van mij afhangt blijft de Witte Kerk, een iconisch gebouw voor Schilde en haar 
inwoners, bewaard” aldus schepen Olivier Verhulst. 

EPC ENERGIE-
PRESTATIE-

CERTIFICAAT
Snelle service

EPC Irene
tel. 0496 556 182

Te koop: zetel Stressless leder, 
1 lederen 2 zit, zitbank 120 
euro, 1 lederen relax 120 euro, 
schilderijen van Bosmans, 1 
van Jeanette West rode klap-
roos, Snoeck reeks 5 euro/
per stuk tel 0497.87.59.12  B5

Vrouw zoekt werk om ouderen te 
verzorgen, dagen te bespreken, 
met ervaring, tel 0471.479.697 
of 0479.64.60.35  B6 

Gezocht: dierenopvang voor lief 
hondje, voor af en toe, met ver-
goeding, liefst gepensioneerd 
koppel, tel 0498.360.823  B7



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

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

Tel 0498 85 96 81

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

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

03 293 08 68 - 0479 38 87 82

MOOIE 
KLASSEDAME

voor massage,
gezellige babbel, etentje, 

sauna ....

0474 565 237

www.candlelightbar.be
Meisjes gevraagd

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

Wezelsebaan 256 - 2900 Schoten 
0484 02 64 31

WAT TE DOEN IN 
SCHILDE -’s-GRAVENWEZEL               

WANDELZOEKTOCHT
Van woensdag 8 juni tot vrijdag 30 september. Tijdens deze 
wandelzoektocht kom je langs enkele typische buurten van het statige 
’s-Gravenwezel: de grootse villawijken, het historische Gravenkasteel, de 
antitankgracht, lange dreven, natuurlijk bosgebied en landbouwwegen. 
’s-Gravenwezel is een deelgemeente van Schilde, dat zichzelf de Parel 
van de Voorkempen noemt. Rond de 14de eeuw ontwikkelde deze streek 
zich onder impuls van de Graven van Wezel. De vele kasteeldomeinen 
en bijhorende edellieden schoten als paddenstoelen uit de vruchtbare 
bos- en weidegronden. In de jaren vijftig van de 20ste eeuw is de 
grote verkaveling begonnen, en bouwde de ‘nieuwe’ adel in de eens zo 
onaangetaste bossen. Rustige en groene villawijken verrezen en daar 
dankt deze regio zijn huidige status aan. Eén van de recente historische 
bouwwerken is de antitankgracht uit de jaren ’30. Militair van weinig nut, 
maar nu een prachtige groene ader doorheen de streek. De lange tocht 
(10.2 km) start met enkele veldwegen en doorkruist dan de villawijken 
tot in het dorp. Je loopt rondom het groene Gravenkasteeldomein door 
beukendreven om aan de voorkant uit te komen. Vanaf het voormalige 
fort van ’s-Gravenwezel volg je lange tijd de antitankgracht, om dan door 
bosdomein De Caters je startplaats terug te bereiken. De korte zoektocht 
(5 km) volgt eerst een stukje langs wijk en bos, om dan af te buigen naar 
de antitankgracht. Voorbij de villawijken doemt het Gravenkasteel voor 
je op. Je wandelt door het bos terug naar de startplaats. Meer info: www.
wandelzoektocht.com.

CIRCUSKAMP 
Benieuwd hoe je op een eenwieler balanceert? Of hoe je je evenwicht 
bewaart op de Rola Bola? Laat je betoveren door de meest magische 
circustechnieken en leer wat clowns en acrobaten op het podium 
uitvoeren. Op vrijdag om 15 uur zijn ouders welkom voor een spetterend 
optreden. Leeftijd: 7-14 jaar Meebrengen: Binnensportschoenen of 
turnpantoffels, lunchpakket, gezonde tussendoortjes en voldoende 
drank. voor- en naopvang: 8 - 17 uur. Van maandag 4 juli om tot vrijdag 8 
juli in de turnzaal van GLS de Wingerd, Wijnegemsesteenweg (inrit naast 
nr. 18) in ’s-Gravenwezel. Meer info: vakantie@schilde.be of 03/3800740.

SPORTKAMP ATLETIEK
Maak kennis met atletiek tijdens deze week, onder begeleiding van 
ervaren trainers. Dit kamp loopt dagelijks van 4 tot 9 juli, telkens 
van 9.30 tot 16.00. Voor meer info: zie www.atletiekschilde.be of 
atletiekschilde@hotmail.com. Locatie: Schilde Atletiek Club, Moerstraat 
55 in ’s-Gravenwezel.

Te huur: Middelkerke, ruime 
studio voor 4 personen, 2de 
verdiep met lift, wi-fi , private 
fi etsberging, zicht op zee 
over de duinen, gedeeltelijk 
vrij tel 0486.35.76.52 
of 0485.91.83.16  Z711

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 gevraagd: lp’s pop 

DENYS & CO

INKOOP OUD GOUD, 
JUWELEN EN MUNTEN.

HERSTELLINGEN 
EN EIGEN ONTWERPEN.

UNIEKE GOUDEN 
EN VINTAGE JUWELEN 

BREDABAAN 246, BRASSCHAAT 
03 430 20 83

en rock, schilderijen, oude 
spullen van zolder, enz.. 
tel 03.663.65.70  Z721

Gezocht: oppas voor naschoolse 
opvang (di - woe - do) omgeving 
\’s Gravenwezel. Huiswerk, 
vervoer hobby’s, koken, baden. 
Info: 0479.82.00.57  Z728

Te koop: jeugdkamer in goede 
staat,bed +lattofl ex +matras 
bureau, ladekast, nachtkastje, 
boekenkast +rek in goede staat 
175 euro 0498.465.760  Z729

Te huur: grote garagebox 42m2, 
Kalstraat Schoten, 180 euro/mnd, 
tel na 18u 0476.41.96.88  Z731

Gedipl. lieve DAME laat u 
genieten, relaxe & beleven van 

een heerlijke plus massage
op afspr. 0492 51 58 53
(Senioren zeer welkom)

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

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

KLEINE EN GROTE
RENOVATIEWERKEN
Interieur, exterieur, bezetten, 
gyproc, alle specialisaties, 
ramen, speciale projecten

0496 781 768
zibi.arte@gmail.com



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

ZOERSEL KERMIS                                             7 JULI 19U30 TOT 23U
Dorpsplein Zoersel, zoerselkermis@live.be

DIGITALE PRESENTATIE                                               8-15 JULI
Door Alain Buffel, vijf weken door Australië, ’t Gasthuis, Lazaret, 
Turnhoutsebaan 199, Wijnegem, www.cactussenvetplanten.be

WERELDFESTIVAL                                              18 T.E.M. 21 JUNI
Hello Schoten, Gemeentepark Schoten, helloschoten.be

OLSE-CODA TORNOOI                                              8 TOT EN MET 16 JULI
Tennis olsecoda@gmail.com, Olse Tc, Laaglandlaan 669 Merksem

VOLKSFEEST                                               9 JULI
En en rond ’t Gasthuis, Wijnegem, www.wijnegem.be

OPEN ZOMER / FORTNAMIDDAG                                             10 JULI
Vanaf 13u, www.fortoelegem.be

CULTUUR

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

CULTUUR

GEZOCHT

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

WANDELINGEN

WOLFSHEUVELTOCHT                                                                    3 JULI
St. Michielstappers, Brecht, afstanden: 5-6-7-12-15-20-22-27-29km, vertrek 7u-15u, laatste aankomst 
18u, theuns.rudi@gmail.com

WANDELZOEKTOCHT                                                         TOT EN MET SEPT
Brasschaat, www.cultuursmakers.be/brasschaat

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

Bovenop gemeentehuis wordt flink gewerkt: 
bijen produceren acht kilogram honing

Met de bijen mag het in het algemeen dan niet zo goed gaan, in en rond de bijenkast 
die schepen Walter Brat en imker-gemeenteraadslid Christof Victor vorig jaar bovenop 
het gemeentehuis plaatsten, is het al een drukte en gezoem van jewelste geweest.

In de kast kunnen tot 40.000 bijen samenwonen. “Het voorbije jaar leverde die al 
meteen 8 kg honing op. Maar die hoeveelheid kan met de jaren nog verdubbelen”, 
weet kenner Victor.  
In het kader van sensibilisering 
en de Week van de Bij, leidde Julie 
Van Duppen, projectmedewerker 
Milieu bij de gemeente, zopas 
twintig geïnteresseerden rond in 
Schoten met focus op de bij. 26 
mensen stapten mee ondanks het 
hondenweer. De aankomst lag bij 
de gemeentelijke bijenhal. Daar 
werden ook de winnaars bekend 
gemaakt die de opbrengst van de bijenkast hadden geraden. 
210 mensen waagden een gokje, maar Martine Mingeroet, Eric Van Der Spurt en 
Christel Joris zaten er het dichtst bij en kregen van schepen en gemeenteraadslid een 
officiële Schotense pot honing mee.

- ERVAREN SCHILDERS -

T +32 3 353 33 30

     chapeau schilders

www.chapeauschilders.be

     chapeau schilders
- ERVAREN SCHILDERS -

Snoeien en vellen van bomen 
met hoogtewerker 
+ stronken frezen

www.bomen-patrickgeerts.be

0495 22 38 63

 RESTAURATIE VAN 
ANTIEKE MEUBELEN

Paul Goyvaerts
0496 43 68 54

Te huur:  studio gemeub vrij 
n Palfi jn. Z. Merksem 645 
euro, garage Deuzeldln 95 
euro tel 0495.21.40.41  Z724

Tuinman zoekt werk: tel 
0489.09.65.46 (particulier)  Z725

Schilderwerken binnen en 
buiten tel 0486.76.68.47 
(particulier)  Z726

Tuinwerk en schilderen tel 
0466.46.42.99 (particulier)  Z727

ook de dating apps beu?  Dame 
64j., jong ogende brunette, bre-
de interesse, wkm dito heer 
(65-72j) zonder problemen 
voor vaste relatie, schrijven 
naar PB 7 2900 Schoten   B13

goedkoop vellen van bomen 
en afvoeren, gratis offerte tel 
0487.715.534 (particulier)  B14

Te huur: gemeubileerde kamer 
centrum Malle 0472.764.485  B15

Goedkoop verwijderen en af-
voeren van coniferen en 
hagen, gratis offerte tel 
0487.715.534 (particulier)  B16

Te huur: winkelpand 100m� in 
centrum Malle, pop-up formu-
le mogelijk 0472.764.485  B17

Alle elektriciteitswerken, sche-
ma’s, laadpalen, tuinverlichting,... 
0474 13 78 74 (particulier)  B18

Goedkoop leegruimen 
van uw tuin, planten, ha-
gen enz… gratis offerte tel 
0487.715.534 (particulier)  B19

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

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

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

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

Tel. 03/665 09 32

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

1230 e

 REPARATIE KLOKKEN
kan ook bij u thuis

0497 62 15 62



Old Birdy
zoekt

HULPKOK (m/v)

met ervaring

5 dagenstelsel, maandag vrij

voltijds

eigen vervoer

Solliciteren op website www.theoldbirdy.be

of mandy@devogelenzang.be

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

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

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

Alle renovatiewerken, 

ALLROUND ADMINISTRATIEF COMMERCIEEL MEDEWERKER

Voor deze rol zijn we op zoek naar een communicatief
administratief sterk persoon.
Technisch inzicht is een pluspunt.

Join Now

schrijnwerkerij
waar hout meerwaarde krijgt

Je bent het eerste aanspreekpunt van inkomende commerciële
vragen en je zorgt voor een snelle feedback aan deze mogelijke
"nieuwe" klanten. (zowel telefonisch als per mail)
Je maakt offertes en je volgt deze op.
Verder bied je ondersteuning aan het ganse team zoals
orderverwerking, facturatie, telefonie, ...
Bovendien kan dit takenpakket nog veranderen afhankelijk van
jouw ambities.

ALLROUND ADMINISTRATIEF CO

Je bent het eerste aanspreekpunt
vragen en je zorgt voor een snell
nieuwe" klanten. (zowel telefo

maakt offertes en je volg
bied je onderste

HIRING
WE ARE

Stuur je CV of reactie naar tom@stuyts.be

Of contacteer +32 494 518 000

Halle-Zoersel - Heideweg 39

SLAGERIJ PATRICK
Brugstraat - St-Job

zoekt

JOBSTUDENTEN
Inlichtingen Tel. 03 636 11 53

of 0472 46 38 89

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

Dominique gespecialiseerde 
voetverzorging  aan huis,  15 
jaar ervaring, tel 0497.85.59.16 
(particulier)  Z706



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

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

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

Dominique gespecialiseerde 
voetverzorging  aan huis,  15 
jaar ervaring, tel 0497.85.59.16 
(particulier)  Z706

Tuinwerken, schilderen, 
renovaties, tel 0468.40.85.33 
(particulier)  Z717

Gyproc, bezetten, laminaat, 
tegels, sanitair, schilderen, 
hangplafond, dak, 
isolatie tel 0488.49.12.54 
(particulier)  Z725

Join Now

Stuur je CV of reactie naar tom@stuyts.be

Of contacteer +32 494 518 000

Halle-Zoersel - Heideweg 39

schrijnwerkerij
waar hout meerwaarde krijgt

Je hebt een passie voor hout.
Blijven verbeteren en blijven leren, daar kan jij je wel in vinden.
Jij bent een teamplayer en bovendien kan jij ook zelfstandig
aan de slag.
Verantwoordelijkheidsgevoel is een eigenschap die je bezit.
Niet alleen ervaring maar ook technisch inzicht is een pluspunt.

Tewerkstelling in een vooruitstrevend houtverwerkend bedrijf.
Exclusieve projecten die door eigen vakmensen worden
gerealiseerd.
Een nauwe samenwerking met je leidinggevende en collega
schrijnwerkers.

SCHRIJNWERKER ATELIER

Je hebt een passie voor hout.
Blijven verbeteren en blijven ler

bent een teamplayer en bo
e slag.

lijkh

SCHRIJNWERKER ATELIE

HIRING
WE ARE

SCHRIJNWERKER PLAATSER/PLAATSERSPLOEG

AFDELING EXTERIEUR SCHRIJNWERK

Containerpark rijden? 
Ik doe het voor U met 
aanhangwagen, tevens licht 
vervoer, gsm 0475.79.65.12 
(particulier)  Z726

Schilderwerken, gyproc, 
laminaat, alle soorten bezetten, 
schilderklaarmaken, gratis 
prijsofferte, tel 0467.327.615 
(particulier)  Z727

Rommelmarkt: ik zoek gratis 
spullen voor rommelmarkt, 
ik kom alles gratis halen, 
tel 0485.300.437  Z730

Gyproc, bezetten, laminaat, 
tegels, sanitair, schilderen, 
plafond, dakrenovatie tel 
0488.491.254 (particulier)  B12

Gevraagd: lieve, enthousiaste 
dame voor naschoolse opvang 
van 2 kinderen (4 en 6 jr) 
op maa, di en do te Schilde. 
Contact: 0494/43.64.48  Z723

Restaurant Simple Parfait zoekt

MEDEWERKER VOOR POETS
Maandag tot en met Vrijdag  

van 8u tot 11u

MEDEWERKER VOOR AFWAS 
EN HULP BAR

Dinsdag tot en met vrijdag 
van 11u30 tot 17u30

Het is ook mogelijk om deze 2 jobs samen 
te voegen in 1 voltijdse betrekking

Info of afspraak via mail  
op info@simpleparfait.be
Telefonische enkel tussen 
10u en 12u  op 0494 11 72 58

is op zoek naar een paar nieuwe
ENTHOUSIASTE MEDEWERKERS voor onze gezellige 

bistro/restaurant. Onmiddellijke indiensttreding.

FULLTIME of FLEXI ZAALMEDEWERKERS

FULLTIME ASSISTENT ZAALVERANTWOORDELIJKE

FULLTIME ZAALMEDEWERKER
van maandag tot vrijdag voormiddagen.

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



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

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

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

Functieomschrijving
Wij zijn op zoek naar een handige Harry voor het uitvoeren van volgende taken in onze gebouwen (o.a. 
hostel en studentenkamers te Antwerpen, andere panden in regio rond Antwerpen, ..)
• Herstellingen, controle en vernieuwing van klein elektro
• Kleine schilderwerken uitvoeren
• Sanitair herstellen en plaatsen
• Lampen vervangen
• Tuinonderhoud
• Kleine klusjes all-round (kleine boodschappen, …)

Jouw profi el
Als klusjesman zijn volgende capaciteiten ook zeer belangrijk 
• Je ziet jezelf als een handige Harry en vindt voor alles een oplossing
• Kennis van elektriciteit en sanitair
• Een diagnose stellen bij storingen aan installaties en de defecte onderdelen herstellen
• Zelfstandig en veilig werken is voor jou geen enkele uitdaging
• Beschikt over een rijbewijs B en communicatie Nederlands
• Je hebt graag afwisseling en stelt je fl exibel op

Wij bieden jou
• Variatie en werk met verantwoordelijkheid
• Te presteren uren in onderling overleg
• Marktconform loon/maaltijdcheques/eco-cheques

Spreekt jou deze vacature aan, solliciteer dan via mail nancy.berghs@antwerpstudenthostel.com of 
contacteer ons op het nummer 03/800.88.16

Today for Tomorrow BV – Frankrijklei 43a -2000 Antwerpen (BE)

VACATURE 
MANUSJE VAN ALLES

De Vogelenzang/Old Birdy
zoekt

KELNER/BARMAN (m/v)

voltijdse betrekking

horeca ervaring vereist

eigen vervoer

Solliciteren per mail peter@devogelenzang.be

POETSVROUW
Voor zaterdag en zondag

Tel. 0473 13 82 94

Wij zijn op zoek naar 
EXTRA HELPENDE HANDEN

om ons KEUKENTEAM te versterken.
Wij bieden mooie daguren en dito loon.

Ben jij een positivo met passie voor gezonde 
levensstijl, dan ben jij wellicht 

de geschikte kandidaat.
Solliciteren kan per mail naar

hello@somad-foodbar.be
of spring gewoon binnen in onze Foodbar

Kerkstraat 1 - ‘s-Gravenwezel
en vraag naar Nancy Landerwijn

Wij kijken er alvast naar uit!

FRITUUR PASSE-VITTE
Wijnegemsteenweg 18 te ‘s-Gravenwezel

zoekt

STUDENT vanaf 15 jaar
of FLEXIJOBBER voor tooghulp

1 weekdag en 1 weekenddag vanaf 17.00u

Interesse, 0496 906 707 of kom eens langs

snoerdimmer enz… gsm 
0475.79.65.12 (particulier)  Z801

Dominique gespecialiseerde 
voetverzorging  aan huis,  15 
jaar ervaring, tel 0497.85.59.16 
(particulier)  Z706

Tuinwerken, schilderen, 
renovaties, tel 0468.40.85.33 
(particulier)  Z717

Gyproc, bezetten, laminaat, 
tegels, sanitair, schilderen, 
hangplafond, dak, 
isolatie tel 0488.49.12.54 
(particulier)  Z725

Containerpark rijden? 
Ik doe het voor U met 
aanhangwagen, tevens licht 
vervoer, gsm 0475.79.65.12 
(particulier)  Z726

Schilderwerken, gyproc, 
laminaat, alle soorten bezetten, 
schilderklaarmaken, gratis 
prijsofferte, tel 0467.327.615 
(particulier)  Z727



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

Poolse mannen doen 
renovatiewerken: bezetting, 
gyproc, betegelen, parket, 
schilderen, afbraakwerk, 
Nederlandstalig, gratis 
prijsofferte, referenties, 
tel 0496.08.41.68 of 
0496.63.79.78  Z592

Tuinwerken, schilderen, 
renovaties, tel 0468.40.85.33 
(particulier)  Z717

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

Gezocht: oude polsuurwerken 
of zakhorloges, mogen ook 
defect zijn, geef goede prijs,  
tel Peter 0496.43.30.07  Z723

Gepensioneerde heer zoek als 
bijverdienste (of fl exi-j) job 
als privéchauffeur. Dagen/
uren overeen te komen; Zeer 
fl exibel. tel 0477 78 79 97  Z724

Gyproc, bezetten, laminaat, 
tegels, sanitair, schilderen, 
hangplafond, dak, 
isolatie tel 0488.49.12.54 
(particulier)  Z725

Containerpark rijden? 
Ik doe het voor U met 
aanhangwagen, tevens licht 
vervoer, gsm 0475.79.65.12 
(particulier)  Z726

Schilderwerken, gyproc, 
laminaat, alle soorten bezetten, 
schilderklaarmaken, gratis 
prijsofferte, tel 0467.327.615 
(particulier)  Z727

Heb jij een goed voorkomen, zin voor initiatief en
goesting om mee te bouwen aan The 37th Hole?

Mail dan nu naar info@37thhole.be !

Gezocht Flexijobbers
KAPSTER/KAPPER op zelfstandige basis met ervaring,

om enkele dagen per week mee in kapsalon
te werken. Dagen/uren en loon af te spreken.

Omgeving Wijnegem

Voor info bel naar 0499 216 457



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

Poolse mannen doen 
renovatiewerken: bezetting, 
gyproc, betegelen, parket, 
schilderen, afbraakwerk, 
Nederlandstalig, gratis 
prijsofferte, referenties, 
tel 0496.08.41.68 of 

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.

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

Alpha Heating
haarden & int erieur

Administratief medewerker:
Planning

vacature_bvs_planner.indd   1vacature_bvs_planner.indd   1 18/05/2022   17:1818/05/2022   17:18

VLASSAK - VERHULST WERFT AAN:

METSERS, METSERDIENDER
EN MEESTERGAST RENOVATIE
Functie: 
Wij zoeken ervaren metsers/metserdiender voor onze nieuw-
bouwprojecten in België en Nederland en een meestergast 
voor onze renovatieprojecten in België. Idealiter komt u uit 
regio Rijkevorsel/Hoogstraten/Merksplas/Malle & Brecht/
Wuustwezel/Schilde/Schoten. 

Aanbod: 
U werkt in vast dienstverband in een mooi villabouwbedrijf 
aan zowel hedendaagse als klassiekere woningen. Elke project 
wordt door eigen vaklui gerealiseerd en is ontworpen op 
maat van de bouwheer, waardoor in elk project een nieuwe 
uitdaging schuilt. 

• Een goed salaris in overeenstemming met uw ervaring
• Afwisselend werk
• Aandacht voor veiligheid en welzijn
• Vast team van collega’s
• Rijvergoeding
• Degelijke werkkleding

Interesse? 
Contacteer Patrick Michiels
gsm: 0478/62.96.83 (ook ’s avonds bereikbaar)
of mail uw cv door naar jobs@vlassakverhulst.com
Wij kijken uit naar uw sollicitatie!
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aan zowel hedendaagse als klassiekere woningen. Elke project 
wordt door eigen vaklui gerealiseerd en is ontworpen op 
maat van de bouwheer, waardoor in elk project een nieuwe 
uitdaging schuilt. 

• Een goed salaris in overeenstemming met uw ervaring
• Afwisselend werk
• Aandacht voor veiligheid en welzijn
• Vast team van collega’s
• Rijvergoeding
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of mail uw cv door naar jobs@vlassakverhulst.com
Wij kijken uit naar uw sollicitatie!

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

0496.63.79.78  Z592

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

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

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



IS EXPERT IN:

De (her)aanleg van hellende en platte 
daken met de meest geavanceerde 

werkwijzen qua isolatie en afwerking.
Erkend plaatser en expert in het 

plaatsen van Veluxen.
Renovatie/verbouwing van 

privéwoningen of industriële gebouwen 
op maat van de klant.

WIJ ZOEKEN MENSEN MET ERVARING:

METSERS/RUWBOUW
DAKWERKERS

SCHRIJNWERKERS
LOODGIETERS

Wil je graag deel uitmaken van ons enthousiast & dynamisch team

CONTACTEER ONS VIA MAIL info@polyplastnv.be of tel. 03 334 16 67CONTACTEER ONS VIA MAIL info@polyplastnv.be of tel. 03 334 16 67

VDF bvba

Specialist in badkamerrenovatie 
van A tot Z, sanitair, verwarming, 
airco, warmtepompen, tegel- en 
rioleringswerken.





















Zelfstandige 
Verpleegkundigen

www.vbzv.be
of 070/222 678AA groep “Carpe Diem”

Schilde - Hulp aan mensen met een 
drankprobleem

INFO: PETER
TEL: 0478 277 541

Regio – Benny, Raf en Paul stappen 
ruim 8.200 euro bij elkaar voor 

Monnikenheide-Spectrum 
De wandeltocht die de 3 vrienden, Benny Van Ostaeyen en Paul Wolf uit Malle, en 
Raf Van Deuren uit Brecht, aflegden van Monnikenheide-Spectrum in Zoersel naar 
Oostende heeft ruim 8.200 euro opgebracht. Monnikenheide koopt hiermee een 
elektrische rolstoelfiets. 

Een hele dag was het Monnikenrock, een klein muziekfestival voor de gasten van 
Monnikenheide-Spectrum. In de namiddag werd het even stil op het podium en 
mochten Benny, Paul en Raf de opbrengst van hun benefiettocht bekendmaken: 8.220 
euro. “Dat is veel meer dan we hadden durven dromen. We gingen aanvankelijk uit van 
1.500 euro, maar dat streefcijfer werd al de eerste week van onze campagne gehaald. 

Drankprobleem?
Discrete hulp nodig?

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

Tel. 03/321 24 24

AL-ANON
Groep (Kiel)

hulp aan familie 
en vrienden van 
drankzuchtigen

TEL: 03 289 75 32

 Wachtdienst
 dierenartsen

voor Antwerpen en omgeving 
gedurende weekend & feestdagen

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

 Wachtdienst
 dierenartsen

ANTIGIFCENTRUMANTIGIFCENTRUM

Thuisverpleging
Wit-Gele Kruis
Afdeling Zoersel-Schilde

Turnhoutsebaan 329 / 2970 Schilde
03- 383 23 85

Wie haar kende mist haar nu.
Wie haar niet kende heeft iets gemist.

Paula Vinck
Bonny

weduwe van dr. Jozef Bequet

geboren te Merksem op 13 november 1930 en
thuis te Schoten rustig ingeslapen op 1 juni 2022.

Het afscheid van Paula vond, 
volgens haar eigen wens, in alle intimiteit plaats.

Aansluitend werd haar urne bijbegraven in de 
familieconcessie op de begraafplaats van Schoten.

Dit melden u met droefheid:

Anne Marie en Guy Sol - Bequet 
haar dochter en schoonzoon,

Melissa en Kevin De Keyzer - Sol
Vinz De Keyzer

Robrecht en Hélène Sol - André
haar kleinkinderen en achterkleinzoon.

Rouwadres: familie Bequet - Vinck,
p.a. Uitvaartzorg L. Van Kuyk,
Nieuwdreef 210, 2170 Merksem.
Digitaal condoleren: www.l-vankuyk.be

Uitvaartzorg L. Van Kuyk n.v. Guy Noppe Nieuwdreef 210, 2170 Merksem 
tel. 03.641.96.40 info@l-vankuyk.be

Een verdubbeling van dat bedrag volgde al kort daarna”, glundert Benny Van Ostaeyen 
die het initiatief nam en daarbij twee vrienden op sleeptouw nam. 
“Via bedrijven in de buurt van Malle hadden we zelf 2.200 euro opgehaald, maar 
het grootste deel komt dus van particulieren. Dat zijn ouders van gasten van 
Monnikenheide-Spectrum, maar ook vrienden, kennissen en buren. Ongelooflijk 
mooi en veel.” De drie vrienden vatten op 23 mei hun tocht aan om een week later in 
Oostende de dijk op te stappen. “Toen stond de teller op 6.500 euro. Daarna is er dus 
nog eens bijna tweeduizend euro bijgekomen”, reageert Benny nog steeds verbaasd.

Monnikenheide-Spectrum kan met het bedrag een nieuwe elektrische rolstoelfiets 
kopen. Die raakte een week voor de tocht defect. “Deze mannen hebben de voeten en 
het hart op de juiste plaats”, meent algemeen directeur Johan Vermeeren. “Net als zij, 
hadden we niet van zoveel geld durven dromen. De betrokkenheid van Benny bij onze 
gasten is enorm. En hij sleepte zijn vrienden hierin mee. Ze hebben onze gasten in hun 
hart gesloten en omgekeerd zeker ook.” Benny Van Ostaeyen is chauffeur voor het 
dagcentrum Monnikenheide-Spectrum. Hij is afkomstig van Sint-Lenaarts en leerde 
op school Raf Van Deuren kennen. Paul leerde Benny kennen toen die gemachtigd 
opzichter was.



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

BRECHTSEBAAN 274 - 2900 SCHOTEN

Volledige voetverzorging
Aangepaste behandeling diabetes
Ingegroeide nagels
Eeltverwijdering
Nagelcorrecties

voeten & 
tenen

Medische voetverzorging bij u thuis
(alleen op afspraak)

Ost Dirk
Tel. 0495 48 36 75

PEDICURE

Aangepaste behandeling voor
diabetes- en reumapatiënten

Braamstraat 4
2970 Schilde

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

Creëer uw 
eigen geluk, 
maar laat 

ons helpen!

Uw lokale AXA-bank

Onafhankelijk financieel 
advies & beleggingen

Onafhankelijke 
verzekeringsmakelaar

Tel. 03 680 17 70 www.dellafaille.be

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

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

DOKTERS

APOTHEKERS

MEDISCHE HULP
TIJDENS WEEKENDS EN FEESTDAGEN

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

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

* gesprekskost 0,45 e

 TANDARTS
Wachtdienst 

Antwerpen Centraal 
oproepnummer

Tel.: 0903/399 69
weekend feestdagen

Netwerk Palliatieve Zorg
Noorderkempen v.z.w.:

advies en hulp rond palliatieve zorg
coördinatie thuiszorg

secretariaat: CODA HOSPICE

telef. permanentie 03 633 20 11

Tele-onthaal
Antwerpen Tel. 106

Vroedvrouw aan huis
Pre- en postnatale begeleiding

24u/24   7d/7
014/24 24 14

vroedvrouwenteam@wgkantwerpen.be
www.witgelekruis.be

Activiteiten Casa Callenta

Heb jij onlangs de diagnose kanker gekregen? Ben je nog met jouw behandeling 
bezig? Of misschien is dat al een tijdje terug en denk je, “contact met lotgenoten 
kan mij goed doen”. Dan kunnen de ontmoetingsmomenten bij Casa Callenta iets 
voor jou zijn.

In juli kun je o.a. wandelen in het Park, pétanque spelen. In augustus is er o.a. 
een Introductie van yoga nidra, kun je wandelen in het park, is er een workshop 
bloemschikken of kun je op stap met de waterbus. Meer info op 03 653 52 74 of 
www.casacallenta.be.
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Drankprobleem?
Discrete hulp nodig?

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

Tel. 03/321 24 24

AL-ANON
Groep (Kiel)

hulp aan familie 
en vrienden van 
drankzuchtigen

TEL: 03 289 75 32



N O C T U R N E
1  S E P T E M B E R  2 0 2 2

F E S T I V A LW E I D E  ‘ S - G R A V E N W E Z E L

AMUSES
MET RIJKELIJK GESCHONKEN CHAMPAGNE

3-GANGEN DINER
VERGEZELD MET AANGEPASTE PREMIUM WIJNEN

PP  247 EURO EXCL BTW

TUSSEN 18U EN 23U

M E E R  I N F O  WWW.WEZELCULINAIR.BE

I N S C H R I J V E N  V E R P L I C H T  V I A  W E B S I T E

STERRENCHEF ROGER VAN DAMME
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