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Carrousel Schilde draait op volle toeren

Antwaarpsen dag in Wijnegem

Overrompeling op Schoten Zingt

Tractors gezegend in Brecht

Fondsenwerving voor nieuwe tijdelijke 
thuis voor 24 jonge kinderen  

De werken aan het nieuwe verblijfscentrum van Koraal in kasteeldomein Horst 
schieten goed op. In het voorjaar van 2023 hopen Philippe Maes, directeur van het 
centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning, en zijn team zo’n 24 kinderen die 
om uiteenlopende redenen niet in hun eigen gezin kunnen verblijven, te verhuizen 
om hen daar een warme vervangende thuis te bieden. “Onze bouwkosten lopen hoger 
op dan voorzien. Daarom doen we een oproep aan bedrijven en particulieren die onze 
werking genegen zijn om ons financieel te steunen”, lanceert Maes een fundraising.

Het achter rododendrons en bomen verstopte Horst aan de Horstebaan kennen de 
meeste mensen vooral van de speelpleinwerking die er al sinds 1934 georganiseerd 
wordt op het dertien hectare grote domein. Ook deze zomer zullen er weer honderden 
kinderen ravotten op een speelplaats van liefst 26 voetbalvelden groot.
“Minder bekend is dat we in het kasteel sinds 1954 en het hele jaar door ook kinderen 
opvangen die beter een tijdje door professionele opvoeders begeleid worden”, vertelt 
Philippe Maes. “In Horst is plaats om 33 kinderen van 0 tot 12 jaar te begeleiden en een 
vervangende thuis te bieden. Het is onze manier om ouders te helpen die omwille van 
uiteenlopende problematieken niet zelf voor hun kindjes kunnen zorgen. In het belang 
van deze kinderen nemen wij de opvoeding tijdelijk over en zoeken we tegelijk naar 
oplossingen om de gezinssituatie te verbeteren. Ons team van vijftig medewerkers 
bestaat vooral uit leefgroepbegeleiders, logistiek medewerkers, therapeuten en 
administratieve krachten.”
Het nieuwe verblijfcentrum wordt al even bewust slechts één verdieping hoog. “Het 
gaat als het ware op in de natuurlijke omgeving”, meent de bouwheer. “Toch is er 
voldoende ruimte voor vier leefgroepen. Die krijgen elk een groot appartement ter 

beschikking. Per leefgroep vangen we zes kinderen op. Er zal plaats zijn plaats zijn voor 
24 kinderen. Zes andere kinderen krijgen het heringedeelde kasteel ter beschikking, 
dat we later ook nog willen opknappen.”
“Door de verhuizing zal elk kind over een individuele slaapkamer kunnen beschikken. 
De nieuwbouw en de daaruit voortvloeiende nieuwe werking zullen toelaten om de 
ouders meer te betrekken bij de opvoeding van hun kinderen, ook al gebeurt dat dan 
niet thuis. De verblijven comfortabeler maken is ook belangrijk omdat we vaststellen 
dat de gemiddelde verblijfsduur van geplaatste kinderen toeneemt. Periodes van 
meer dan twee jaar zijn geen uitzondering meer. ”
De bouw van het verblijfcentrum werd begroot op 2,8 miljoen euro. Ruim de helft 
van dat budget (1,6 miljoen) wordt gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. “Maar 
de gestegen bouwprijzen spelen ons parten. We merken dat de geraamde bedragen 
bij aanbesteding tot 20% hoger uitvallen. En we hadden al geen overschot. Daarom 
lanceren we een fondsenwerving”, aldus Maes.
Leidinggevenden Jo Frans en Nina Jochems leggen in een YouTube-filmpje uit wat voor 
goed werk Horst allemaal doet. Onder meer KBC, ADD Verzekeringen en hoofdaannemer 
Vegaudi hebben al een mooie bijdrage overgemaakt. Hopelijk nog vele andere bedrijven 
zullen dat voorbeeld volgen, net als particulieren. “Dit kan al door een halve vierkante 
meter gevel te sponsoren voor 20 euro. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar. 
Vanaf 125 euro krijgen de schenkers een vermelding aan het nieuwe gebouw. Wie 500 
euro overmaakt, ziet ook zijn bedrijfslogo weergegeven”, overlopen Jo en Nina de 
mogelijkheden. 
Doe een gift op rekening BE10-0000-0000-0404 (BIC: BPOT BEB1) met vermelding 
623/3626/10058
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14 jaar ervaring - eigen plaatsingsdienst

Industriepark Brechtsebaan 10 - 2900 Schoten
03 283 83 30 · www.verandawereld.be
Open: ma -vr: 9u - 17u · zaterdag op afspraak

POOLHOUSE - LAMELLENDAKEN - CARPORTS - TERRASOVERKAPPINGEN

Bekijk onze
pas

uitgebreidetoonzaal!

Creators of outdoor magic
MAAK VAN JOUW DROOMOVERKAPPING WERKELIJKHEID

OPENDEURDAGEN
DO 25 - VR 26 – ZA 27 AUG

OPEN VAN 9U - 17U
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NIEUWE 
ZWEMBADWINKEL 

IN UW STREEK!

Industriepark Brechtsebaan 16
2900 Schoten

Zwembadrobot M700
€2499

Chloorstabil 20l
€28

Chloortabletten 10kg
€67
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Brecht – Oude Unic heropent straks als 
Uniq: oude supermarktborden verklappen 

inspiratie nieuwe naam bibliotheek

De hoofdbibliotheek heropent op 30 september in Uniq op de Gemeenteplaats. De 
verhuizing kadert in de verbouwing van het gemeenschapscentrum Jan vander Noot 
tot gemeentehuis. De naam was een knipoog naar Unic, de supermarkt van weleer. Dat 
is nu heel duidelijk te zien.
Er wordt hard gewerkt om het pand van de oude supermarkt te verbouwen naar 
een bibliotheek en ruimten voor verenigingen en kleine culturele activiteiten. Bij de 
werkzaamheden worden leuke ontdekkingen gedaan. Zo verschenen er onder de 
borden van Carrefour market die er tot vorig jaar in gevestigd was, nog oude panelen 
van Unic, de vorige supermarkt. Voor oudere inwoners moet dit een vertrouwd beeld 
zijn. “Dit maakt ook meteen duidelijk waar de nieuwe naam Uniq vandaan komt”, 
bevestigt cultuurschepen Frans Van Looveren. “We kozen wel voor een q ipv c op het 

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

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

einde om er een eigen twist aan te 
geven.” “De platen behouden kan niet, 
want ze zijn te veel beschadigd. Maar 
we denken er wel aan om de kleuren 
van Unic te verwerken in het gebouw. 
Daarrond gaan we nu creatief aan de 
slag.” De borden zijn niet de enige mooie 
verrassing. “In het pand ontdekten we 
ook mooie oude balken. Die worden wel 
behouden, want passen volledig in de 
geplande industriële look. De architect is 
flexibel genoeg om met nieuwe vondsten 
rekening te houden bij de herinrichting 
van hert gebouw.” Dit brengt geen 

vertragingen met zich mee, “de werken zitten op schema”, benadrukt de schepen.





Bij aankoop van schoolartikelen in de 
winkel te Schilde

gratis kleine attentie* voor elk kind!
*zolang de voorraad strekt

U vindt bij ons alles voor  kantoor-, teken- en 
schoolmateriaal voor zowel particulieren als 

professionelen.
U kan bij ons terecht voor planafdruk en

diverse printopdrachten.

BESTEL ONLINE VIA WWW.REPRO.BE

RE

TURNHOUTSEBAAN 42 - 44
2970 SCHILDE

di - vr  9u -12u30 & 13u30 - 18u
za 13u30 - 16u30 | zo & ma gesloten

diverse printopdrachten.

TURNHOUTSEBAAN 42 - 44

NIEUWE COLLECTIE BOEKENTASSEN

Casio 
FX-92b

TI84+ 
CE-T 
(color) (color) 

Gezocht
Administratief / commercieel medewerker 

interesse? mail: vacature@repro.be

KANTOOR  • TEKEN & PLAN  •  COPYSHOP
Gevraagd: oude bromfiets, 
jukebox, flipperkast, 
buitenboordmotor, boten, 
benzinepomp, etc  tel 
0031 6 46331823   Z746

Te koop: Peugeot 3008 diesel, 
donkerblauw, 111248km, 5-deurs, 
handmatige airco, panoramisch 
dak, nieuwe banden, dakrooster 
voor skibak, 7.000 euro 
NOTK, dealer onderhouden, 
tel 0468.18.88.12  Z747

Te huur: Calpé, overwinteren in 
de zon, prachtig app, 2/4 pers, 
zeedijk, gr zonnig terras zeezicht, 
TV Vl., Wifi, alle comfort, vanaf 
november, tel 03.326.13.87  Z748

Te koop gevraagd: spullen 
van zolder, schilderijen, 
strips, lp’s, curiosa, enz… 
tel 03.663.65.70  Z749

Lp’s, singles ik koop collecties, 
Jazz, Soul, Pop etc. Cd’s dvd’s, 
boeken, strips, filmaffiches, 
pick-ups aan beste prijzen 
tel 0475.37.64.96  Z750

Gratis: wegwerppaletten af te 
halen, Tuinmeubelen Van den 
Heuvel, Brechtsebaan 457, 2900 
Schoten tel 03.651.70.11  Z751

Fonoplaten, ik koop collecties, 
lp, singles, Rock, Pop, Jazz ets, 
ook Hifi, Pick-up, versterkers, 
bandopnemer, Cd, DVD strips, 
beste prijs tel 0475.37.64.96  Z752

Gratis opruimen van 
inboedels, garage, kelder, 
zolder, app., huizen, enz… tel 
0478.53.67.19 (particulier)  Z753

TE KOOP
Peugeot 3008 diesel, 

donkerblauw, 111248 km, 
5 deurs, handmatig, airco, 
panoramisch dak, nieuwe 
banden, dakroosters voor 
skibak, 7.000 euro NOTK, 

dealer onderhouden, 

tel 0468.18.88.12

Uurwerken, batterijen 
en bandjes: Denys & Ca

Bredabaan 246
Brasschaat 03 430 20 83

www.denys-co.be

Brecht- Bouw nieuw gemeentehuis 
start in najaar, inwoners mogen 

nieuwe naam kiezen    
Dit najaar starten de bouw- en verbouwingswerken vzn het 
gemeenschapscentrum Jan vander Noot. tegen 2024 moet dit verrijzen als 
nieuw gemeentehuis. Echter, het gebouw heeft nog geen naam en roept 
inwoners op er een voor te stellen via het nieuwe participatieplatform 
2960mijngedacht.

“We kozen voor een ontwerp met luifel vooraan, want het administratief 
centrum moet veel meer zijn dan de plek waar burgers voor hun administratie 
komen. We willen een huis van de burgers bouwen. Onder de luifel kunnen 
activiteiten worden georganiseerd zodat het een echte ontmoetingsplaats 

wordt”, benadrukte burgemeester Sven Deckers (N-VA) eerder al. Hoe die 
ontmoetingsplaats dan moet gaan heten, is nog niet bekend. Daarvoor doet 
de gemeente beroep op de Brechtenaren zelf. Die kunnen tot en met 31 
augustus hun ideetjes posten op 2960mijngedacht. 

Hieruit wordt een aantal namen geselecteerd. Later dit jaar volgt op het 
participatieplatform nog een stemronde waarbij iedereen een favoriet kan 
kiezen.
https://2960mijngedacht.be/parkcampus. 







In de parel der Voorkempen kan je weer culinaire parels ontdekken: ’s-Gravenwezel 
is van vrijdag 2 tot en met zondag 4 september immers opnieuw de thuis van het 
gastronomisch festival Wezel Culinair. Bezoekers worden verwelkomd door meer 
dan dertig standhouders, gaande van restaurants over traiteurs tot voedings- en 
lifetsylewinkel. Onder de naam Tube of Taste is er een aparte ruimte waar chefs op 
basis van take-out de beste gerechtjes uit hun keuken brengen. Wezel Culinair kon 

daarvoor Viki Geunes van 
driesterrenrestaurant Zulte 
strikken, alsook Jeroen De 
Pauw, Wim Ballieu, Dagny Ros 
Asmundsdottir en anderen. 
Maar op het culinaire 
festivalterrein is er ook een 
champagnebar, een lounge om 
te netwerken of met klanten 
te praten, en op zaterdag een 
wijnproeverij. 

De randprogramma is 
eveneens goed gevuld. In de 
eerste plaats gaan er heel 
wat muziek(optredens) door, 
dj Buscemi, coverband All 
Included en vele anderen 
komen langs. Kinderen kunnen 
terecht in de kinderopvang met 
onder meer een ballenbad en 

Bredabaan 757 • 2930 Brasschaat 
Tel. 03 337 07 30

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

         zat.: 9.30 tot 17.30u

Ruime gratis parking bij de winkel.

1000 M2 SCHOENEN • LEDERWAREN • REISARTIKELEN

ST IJ L  &  COMFORT

WWW.FRAMANDI.BE

  Back 2 
School

Leuke boekentassen en 
rugzakken vanrugzakken vanrugzakken van

ADV FRAMANDI_Back2school_190x125_BvS.indd   1ADV FRAMANDI_Back2school_190x125_BvS.indd   1 4/08/2022   15:184/08/2022   15:18

Van champagnebar tot exclusief 
diner van Roger Van Damme: 
Wezel Culinair pakt groots uit 

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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drie springkastelen, en er gaat op het terrein ook een modeshow door.

Het feest begint al op donderdag 1 september, wanneer ’s avonds een exclusieve 
nocturne plaatsvindt, inclusief driegangenmenu door Roger Van Damme. Daarvoor 
moet je wel op voorhand reserveren.

De parking naast het terrein werd voor deze editie gevoelig uitgebreid en biedt plaats 
aan 300 wagens. Wezel Culinair gaat door op de weide aan De Kaak 7, op vrijdag 2 (18.00 
– 01.00), zaterdag 3 (16.00 – 01.00) en zondag 4 september (12.00 – 22.00). Tickets en 
meer info via www.wezelculinair.be. 

Algemene schilder- en behangwerken

Schilderwerken Laurijssen BV        

Nieuwbouw en renovatie                                                                                                  
Residentieel – Commercieel –Industrieel 

Pistoolschilderwerken

Sven Laurijssen
Laaglandlei 34 • 2900 Schoten

www.swlaurijssen.be • E-mail : sven.laurijssen1@telenet.be
Gsm Sven : 0474.69.14.53

 

 EPC nodig? 
Plaatsbeschrijving nodig? 
info@VeiligBouwenbvba.be 

Gsm: 0476 45 20 43 
 

DANSEN,  dat doe je bij ons 
www.dansclub2000.be Alle 

Standaarddansen en ook  Mambo, 
Disco en Swing in het programma 



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

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

NAJAARSACTIES van 12/09 tot en met 14/10
GRATIS PLAATSING GLAS + 5% KORTING

OP PERSONALISATIE OPTIES

5 % KORTING

10 % KORTING (niet op solar)

Cooking with Knopfler: bijna zo goed als 
de echte Dire Straits

Bart Buls en David Piedfort zijn twee sterke muzikanten hun liefde voor de muziek 
van Mark Knopfler en Dire Straits. Dat ze dat met veel passie en erg goed doen, bleek 
tijdens één van de recente leuke zomermuziekavonden in Schoten. 

Daar traden de sessiemuzikanten op onder de naam Cooking with Knopfler, naar 
de zanger van de bekende Britse band. Begeleid door andere topmuzikanten zoals 
Piet Van den Heuvel (Scooter/Bart Peeters), Bulsjivism en Parallel Minds namen 
ze wel vierhonderd aanwezigen op de speelplaats van de academie mee op een 
avondwandeling langs Knopflers sfeervolle grooves, rhythm & blues, feeërieke 
ballades. Ze hadden daarbij gelukkig ook aandacht voor de ongekende parels uit het 
Dire Straits oeuvre. 

Lieve vrouw gezocht voor 
weduwnaar, 71j, liefst inwonend, 
gratis kost en inwoon, voor 
gezelschap + vriendschap tel 
0474.991.484 tot ziens  E5

Op zoek naar een lieve nanny/
huishoudster voor ma/di en do. 
om onze 3 kindjes op te halen 
van school (St-Ludgardis, 10min 
van ons) Wij wonen te Schoten, 
Schotenhof, en zoeken een 
lieve dame die ons kan helpen 
met huiswerk, bedklaar maken, 
koken en lichte huishoudelijke 
taakjes. De kindjes zijn 8, 6 en 
4 jaar oud. 0479.420.816  E6

Te koop: Mobility scooter, in 
zeer goede staat, rode Shoprider 
p.o.t.k. tel 0475.49.70.56  E7

Te koop: mountainbike 285 euro, 
Montague Bi-Frame voor in wagen, 
plooibaar, rood, 21 versnellingen 
Shimano, 16kg, doormeter wiel 
60cm, tel 0475.70.54.15  E8

Tuinaanleg 
Ronny Kanora

Aanleg - onderhoud - renovatie 
van tuinen - ontmossen gazon

Vrijblijvende prijsofferte

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

TE HUUR
APP. BRECHT CENTRUM

2de verd. - 1 slpk  
max. 2 pers., geen huisd.

Tel. na 17u 0479 85 63 11

Wellicht was dit het strafste muzikale 
pop- en rockoptreden dat deze zomer 
in Schoten te beleven was. En dankzij de 
gemeente Schoten kon dat nog gratis 
ook.



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
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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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Brecht – Maar liefst 42 bewoners van 
buurt Hensel-Molenberg zetten 

garagepoort open     
Na twee jaar verplichte onderbreking organiseerde Jos Keysers een 
garageverkoop in de buurt Hensel-Molenberg. Ruim veertig buurtbewoners 
volgden zijn voorbeeld. Ondanks de regenachtige start, werd het toch een succes.

In de Van Pulstraat, het Duivelstraatje en Hensellaan A, B, C en D installeerden 
buurtbewoners zich voor hun garage en op oprijlanen met speelgoed, serviezen, 
kleding voor klein en groot, maar ook grotere voorwerpen zoals fietsen. “Ik ben 
heel tevreden met het aantal deelnemers en de opkomst van bezoekers. Na 
twee jaar corona hebben mensen natuurlijk veel verzameld en met de stijgende 
prijzen groeit ook de groep kopers”, reageert initiatiefnemer Jos Keysers. In de 
Van Pulstraat stonden de auto’s in een lange rij langs de weg geparkeerd. De 

nieuwbouw - renovatie - herstelling
Plaatsen van rookmelders

Domotica !
Tel. 03 383 45 56

GSM 0495 57 22 10
BIT1@telenet.be

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 huur: Nieuwpoortbad 
studio, alle comf., gr zonnig 
terras, garage, 50 euro/dag, 
all-in, tel 0498.800.348  Z99

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: 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  

buurtbewoners hadden hun best gedaan om een grote schoonmaak te houden en 
een mooi aanbod uit te stallen in gezellige kraampjes.

Caravan te koop gevraagd.
Liefst in goede staat, 

mag oud zijn.
Tel. 0495 52 95 27



 “Schildense leerlingen kunnen 
straks zwemmen in 
Sportoase Elshout”  

Het ziet er naar uit dat de meeste klassen van de scholen in Schilde vanaf dit nieuwe 
schooljaar terecht zullen kunnen in Sportoase Elshout in Brasschaat. Dat deelde 
schepen van Sport Olivier Verhulst mee aan de gemeenteraad.

Gemeenteraadslid Marijke Dillen (Vlaams Belang) had bij de schepen gepolst naar de 
stand van zaken nadat eind vorig schooljaar enige ongerustheid was ontstaan over 
dat zwemwater of beter het ontbreken ervan. Schilde heeft namelijk geen eigen 
zwembad en het zwembad van Wijnegem, waar de meeste scholen tot nu toe naartoe 
trokken, heeft op 26 juni de deuren definitief gesloten.

“Het management van Sportoase Elshout heeft zich erg inschikkelijk getoond en de 
kans lijkt reëel dat de meeste van de 53 klassen waarvoor we zwemwater zoeken, in 
Brasschaat terecht zullen kunnen”, aldus Olivier Verhulst. “Het gaat bovendien om 
te huren baantjes op haalbare tijdstippen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
rond de middag. Een half uur per klas kan 
volstaan. Onze sportdienst is in overleg 
met de scholen bezig met het leggen 
van de puzzel, maar ik ben optimistisch 
gestemd.”

Verhulst verwacht dat de verhuizing 
naar Sportoase Elshout een kleine 
meerkost met zich zal meebrengen. Of 
de gemeente die voor haar rekening zal 
nemen, kon hij nog niet zeggen. “Zo’n 
budgetverhoging, waarvoor ik een breed 
politiek draagvlak verwacht, zal de 

Gezocht: naschoolse oppas om 
onze kindjes van 3,5 en 6 op te 
halen op St Ludgardis Brasschaat 
en thuis op te vangen Kapellen 
wijk De Sterre elke donderdag 
en vrijdag tot 18u, uitz 19u. 
Interesse? 0497.36.40.37  E9

2 SOCIALE KOOPWONINGEN 
TE KOOP BRECHT   

 Achille Couvreurweg 12 - 2960 Brecht: 4 slpks (prijs incl BTW 318.779,10 euro)
 Leerlooiersweg 7 - 2960 Brecht: 4 slpks              (prijs incl BTW 326.835,10 euro)   

 Woningen worden verkocht zonder keuken, badkamer en vloeren.

Hiervoor kunnen mensen die voldoen aan de inschrijvingsvoorwaarden zich
 inschrijven in verschillende registers.  
 Per register betaalt u 50,00 EUR inschrijvingsgeld.

 De voorwaarden zijn:
 - inkomensvoorwaarden
 - eigendomsvoorwaarden
 - geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een    
   vennootschap waarin hij of één van zijn gezinsleden een woning of   
   een perceel dat bestemd is voor woningbouw heeft ingebracht.

Deze voorwaarden en de uitzonderingen erop kunnen 
geraadpleegd worden op onze website.

Je vindt hierop ook meer informatie over de koopwoningen.

Voor meer informatie: kelly.nuytemans@devoorkempen-he.be
www.devoorkempen-he.be
03/690 09 20

gemeente alleszins veel minder kosten 
dan de 400.000 euro per jaar die we 
anders dertig jaar lang zouden moeten 
opzijleggen om een eigen zwembad 
te bouwen en uit te baten”, sneerde 
hij naar Marleen Struyf van CD&V die 
het zwembadbeleid van N-VA-Open 
Vld aan de kaak stelde. Struyf drong 
er ook op aan dat de middagpauze 
van de leerlingen niet mag opgeofferd 
worden voor de nieuwe zwemlessen in 
schoolverband.

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

Te koop: fietsenrek voor 2 
fietsen, merk Hawk + verhakseler 
prijs o.t.k. tel 0486.39.49.98  E10

Nalezen Bachelor- en 
Masterproef, begeleiding 
examencommissie, coaching 
studies, bijles Engels/Duits/
Nederlands. Master in Duits/
Engels/Nederlands helpt 
en begeleidt. Contacteer 
via 0478.250.086 E11



Op school vroeger had ik het niet 
makkelijk. Bij Ligo leer ik veel. 

Op mijn eigen tempo

— Wendy, 41 jaar  

Ik kan mijn smartphone gebruiken 
om een adres te zoeken, 
bijvoorbeeld naar VDAB

— Ezatullah, 21 jaar  

Cursussen voor volwassenen, 

overdag of ’s avonds

· Werken met de apps op 

    jouw smartphone

· Berekenen van je budget

· Vergelijken van energieprijzen

· Beter leren lezen of schrijven

· Je kinderen helpen met school

Wil je je inschrijven?

Maak nu een afspraak. 

☏ 03 230 22 33

www.ligo.be/antwerpen 

Leren
Verbinden
Versterken

Gezocht: oude emaille recla-
meborden in gelijk welke staat. 
Kijk eens op zolder, tuin of kip-
penhok. Ook interesse in oude 
reclamevoorwerpen uit voorma-
lige Kruidenierswinkels, Brou-
werijen of Garages. Geef goe-
de prijs. 0479/70.91.58  Z543

Te koop gevraagd: 2de h. aanhang-
wagen, mag werk aan zijn, geen 
geremde tel 0492.263.118  Z565
Problemen met Frans of Engels 
in het middelbaar of hoger on-
derwijs? Leerstof opfrissen? 
Bekwame leraar helpt, ook ad-
vies dyslectische leerlingen. 
Gsm 0475.79.65.12   Z800

Te koop: scootmobiels tel 
0495.53.26.89 (particulier)   Z578

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

Kunst 2960 lokt veel volk met lokale 
kunst onder stralende hemel   

Kunst2960, de gezellig drukke kunstbeurs op het Lochtenbergplein in Sint-Job, 
van Curieus heeft er een geslaagde editie op zitten. “Het weer zat mee en de sfeer 
zat goed”, reageert Tony Dijck van Curieus tevreden.
Vlogen vorig jaar op de corona-editie de tentjes bijna in het rond, dan zat het 
weer dit jaar veel beter mee voor de kunstenaars en de talrijke kunstliefhebbers 
op Kunst2960. Met deze kunstmarkt in openlucht, à la het Parijse Montmarte, 
geeft organisator Curieus kunstenaars van Groot-Brecht en omgeving graag een 
forum. Deze kunstwerken lokten onder een zonnige hemel heel wat kunstminners 
naar het Lochtenbergplein. Niet alleen komen liefhebbers er rechtstreeks met 
de kunstenaar in contact, het is er ook de ogen uitkijken en genieten. “Het was 
gezellig druk, er hing een gemoedelijke sfeer en we hadden het mooie weer mee 
dit jaar. Een heel geslaagde editie”, blikt Tony Dyck graag terug.

GEVRAAGD
WIJNEN - CHAMPAGNE

en PORTOS
Aankoop volledige wijnkelders 

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

Er is Dansen …  En er is Dansen 
bij DANSCLUB 2000 !!! 
eerste les op donderdag 8 

september om 19h15 in het 
Gemeenschapscentrum WERF 44 

Schoolstraat 44 Schilde 
www.dansclub2000.be 



Priester zegent meer dan 100 
tractoren uit Brecht 

en omgeving        

De derde tractorwijding van de Landelijke Gilden lokte maar liefst 115 tractoren 
uit de brede regio naar Kraaienhorst. Priester Peter Gijsbrechts zegende de 
tractoren groot en klein. Het is de derde tractorwijding, maar deze kreeg met 
het felgeprotesteerde stikstofakkoord een extra dimensie. 

“We zijn al verschillende keren op straat gekomen tegen het stikstofakkoord. 
Vandaag hebben we dat op een positieve manier gedaan met een rondrit door 
de gemeente. Aan elke tractor wapperde ook een rode zakdoek met witte 

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

Te huur: vakantiewoning met 
privé zwembad voor max 10 per-
sonen, 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

Restauratie reinigen van schilde-
rijen op doek of paneel, vergul-
den en herstellen van de omlijs-
ting en andere kunstwerken, tel 
03.658.71.20 of 0474.59.02.62

bollen, die de actie symboliseert”, benadrukt voorzitter Koen Vanhooydonck 
van de Landelijke Gilden Sint-Lenaarts. Het is de derde keer dat er een 
tractorwijding wordt georganiseerd. “We organiseren dit afwisselend met de 
Landelijke Gilden Brecht, maar het staat open voor tractoren uit de brede 
regio. Dit keer telden we er 115.” Ze schoven een voor een aan bij ARG Vermeiren 
in Kraaienhorst om door priester Peter Gijsbrechts van de pastorale eenheid 
Elia Brecht-Wuustwezel gezegend te worden. Zelfs de allerkleinste tractor 
vergat hij niet. “We laten de tractor wijden om een jaar lang goede machinerie 
te behouden. Voor een goede oogst lopen we in mei mee in de Kruisprocessie. 
Het is de combinatie van de twee gebeurtenissen die de boeren een gezegend 
jaar moeten opleveren”, verduidelijkt de voorzitter.

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
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ZETELOPMAKERIJ 
GORDIJNEN
PROJECTEN   
PVC VLOEREN

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

Brecht – Halve eeuw Chirofeesten 
onder brandende zon           

Voor de vijftigste keer al verwelkomden de Chiromeisjes en -jongens veel volk op het 
Chiropleintje. “Heel blij dat we weer voluit mogen gaan, want na corona was elke euro 
welkom”, klinkt het. Hoewel het publiek wat later afzakte, door de zengende hitte, 
blikt Chiro Brecht wel tevreden terug op de jubileumeditie.

De vijftigste editie van de Chirofeesten opende met een zomerbar. “Dat was een 
succesformule op de beperkte corona-editie vorig jaar en hebben we behouden”, 
legt medehoofdverantwoordelijke 
Maxime Van Loy uit. Daarnaast was 
er een barbecue. “Hiervoor zaten de 
inschrijvingen opnieuw op het niveau 
van voor de lockdowns. Daar zijn we 
wel blij om, want twee jaar konden we 
geen of eerder beperkt mossel- en 
Chirofeesten houden. Onze kas moet 
dringend gestijfd worden.” Daarom is 
het decor dit keer ook minder groots 
dan voorheen. “Dat decor nam de helft 
van het werkingsbudget in. Echter, we 
moeten besparen. Van het hout van 
de Chinese pagode uit 2019 maakten 
we nu een apart podium.” Op zaterdag 
en zondag was iedereen opnieuw 
welkom in de zomerbar. Zaterdagavond 
was er de openluchtfuif en zondag 
opnieuw touwtrekken en ’s avonds 
de kortebroekenfuif. Er liep ook een 
overzichtsexpo van een halve eeuw Chiro 

Brecht met foto’s en zelfs oude uniformen. De Chiromeisjes en -jongens hadden zich 
ook voorzien op voldoende verkoeling. “We zorgden voor voldoende schaduw, er stond 
een zwembad, een vernevelaar en er was gratis kraantjeswater. Zo hoopten we dat 
iedereen het koel kon houden, want het was te warm om in de volle zon te blijven 
zitten. Het publiek kwam dan ook wat later dan gewoonlijk meefeesten, als de ergste 
hitte wat draaglijker was geworden. Maar we zijn wel tevreden”, benadrukt Van Loy.

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

 0479 282 605

REPARATIE KLOKKEN
kan ook bij u thuis

0497 62 15 62



Jouw regionale partner in verzekeringen.

Kom zeker eens langs om te informeren

wat wij voor u kunnen betekenen!

SCHOTEN     SINT-JOB
Hoogmolendijk 2, 2900 Schoten  Brechtsebaan 6A, 2960 Sint-Job-in-’t-Goor
03 658 00 14     03 636 02 20 

kantoor.fi delia@verz.kbc.be             RPR 0835.351.726              www.fi deliaverzekeringen.be

Loodgieterij 

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

Koper- en zinkwerken
Plaatsen van 

badkamers en warmwatertoestellen
Rioleringswerken

T. 03 658 18 99  GSM 0475 83 78 50

Koper- en zinkwerken

Ed Sheeran in het geheim in Brecht   

Voor de zestiende editie strikte Tomorrowland topchef Gaggan Anand die met zicht 
op de mainstage gastronomie verzorgde in zijn eigen Chef’s Table. Ook voor het 
Tomorrowland Restaurant stelde hij een uniek menu samen. Anands keuken werd vier 
jaar na elkaar bekroond als ‘Beste Aziatische Restaurant’ in de prestigieuze ranglijst 
‘World’s 50 best’. En deze topchef genoot samen met zijn team drie weken lang van de 
rust en de natuur in de Brechtse Gasterij Het Marum. 

Het was via talentenmanager Cyrus Saidi uit Los Angeles dat de gerenommeerde chef 
in Brecht belandde. Hij legt uit: “Ik werk al sinds de tweede editie met Tomorrowland 
samen. Ik boek normaal deejays voor het festival. Dit jaar had ik een zeer bijzondere 
klant, meesterchef Gaggan Anand, die met zijn internationaal bekroonde keuken 
magie creëerde op het festival. Ik moest voor hem en zijn team een verblijf zoeken.” 
Hij zocht wekenlang online naar een geschikte accommodatie en kwam uiteindelijk 
bij Gasterij Het Marum in Brecht uit. 
De manager heeft niets dan lovende 
woorden over zijn verblijf hier. “Het zag 
er fantastisch uit online, maar natuurlijk 
weet je pas zeker hoe goed het is als je 
incheckt. Wij werden meteen verliefd op 
deze geweldige plek waar we drie weken 
mochten verblijven. We houden van de 
natuurlijke omgeving en ook de gasterij 
is prachtig. It was amazing.”

Dat gevoel was wederzijds, bekennen 
eigenares Joziena Slegers en haar 
dochter Lieke Bennenbroek. “Het was 
een hele ervaring. Ze mogen dan erg 

beroemd zijn, tegelijkertijd gedragen ze zich heel gewoon. Dat was zalig om mee te 
maken.” “Ze waren overweldigd door onze villa en service en hadden zich geen betere 
plek kunnen voorstellen om te verblijven. 

Als kers op de taart vernamen we het 
ongelooflijke nieuws dat de Britse 
zanger Ed Sheeran op bezoek is geweest 
in onze Gasterij. Hij is een goede vriend 
van Gaggan. Dat vonden wij dus weer 
‘amazing’”, lacht Joziena. Gaggan heeft 
Sheeran in Het Marum uitgenodigd 
voor een diner. De schoonheid van de 
Brechtse B&B was vorig jaar ook al 
opgevallen bij de makers van het vtm-
programma Blind Getrouwd. Een deel 
van de opnames gebeurden in Gasterij 
Het Marum.
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Strenge aanpak voor wie onterecht 
gehandicaptenplaats inneemt: 

meteen takelen          

Onwettig parkeren op een plaats voor personen met een handicap is asociaal. Daarom 
werd de handhaving in Schoten aangepast en zullen overtreders niet enkel een GAS-
boete krijgen, maar wordt hun voertuig voortaan ook getakeld. “Zo komt de plaats 
onmiddellijk opnieuw vrij voor wie ze echt nodig heeft”, speelt korpschef Jack Vissers 
van politie Schoten  in op het lokale beleid ter zake.

Wie onterecht parkeert op zo’n parking, maakt het moeilijk voor een persoon met een 
beperking. Deze parkeerplaatsen zijn breder dan een reguliere parkeerplaats zodat 
in- en uitstappen wordt vergemakkelijkt. Bovendien liggen deze plaatsen vaak dichter 
bij het centrum of de bestemming.

‘Asociaal zijn is geen handicap’. Met die leuze en opvallende affiches waarin prototypes 
van alleen om zichzelf bekommerde medemensen worden neergezet, lanceerde 
schepen voor Gelijke Kansen en Toegankelijkheid Iefke Hendrickx twee jaar geleden 

al een campagne om de valide Schotenaren bewust te maken van de problematiek.
“Controles op parkeren op mindervalidenparkeerplaatsen zijn al 
lang ingebed in onze dagelijkse 
werking. We doen proactief 
nazicht en reageren op elke 
melding van een mogelijke 
overtreding. In 2021 werden 
125 overtredingen vastgesteld. 
In 2022 staat de teller al op 75 
overtreders”, aldus korpschef 
Jack Vissers van lokale politie 
Schoten.

“Kom jij aan je wagen met 
schaamrood op je wangen alvorens 
de takeldienst er is, dan kan alsnog 
je verder rijden, maar betaal je 85,60 
euro voor de verplaatsingskosten 
van de takelwagen bovenop de 
GAS-boete”, besluit de politiebaas 
enigszins uitdagend.

DENYS & CO

INKOOP OUD GOUD, 
JUWELEN EN MUNTEN.

HERSTELLINGEN 
EN EIGEN ONTWERPEN.

UNIEKE GOUDEN 
EN VINTAGE JUWELEN 

BREDABAAN 246, BRASSCHAAT 
03 430 20 83

Projectgronden, afbraakpanden, 
opbrengsteigendommen, etc. 

Contacteer ons op 
0472/98.33.10 

of info@8c8vastgoed.be,
Carolien Snoeys, 

8C8 VASTGOED BVBA



Met de juiste thuishulp 
prettig thuiswonen

Voor meer informatie kunt u ons vrijblijvend bellen of mailen. 
03 288 82 09 of 0492 722 240 
info@seniorsolutions.be
www.seniorsolutions.be

Dit is mogelijk met hulp in huis van Thuishulp 
Senior Solutions. Geen enkele hulp is dezelfde 
en de verhalen van mensen zijn heel persoonlijk. 
Juist daarom zetten wij ons in op persoonlijke hulp 
voor iedereen. 

Met een kennismakingsgesprek zorgen wij ervoor dat wij dit 
kunnen aanbieden met de juiste thuishulp voor uw noden. 
Een gerust gevoel dankzij Thuishulp Senior Solutions. 
• Een vaste coördinator bij u in de buurt die uw vragen

graag beantwoordt
• Een kennismakingsgesprek om uw hulpvraag te bekijken
• Persoonlijk en betrouwbaar advies en begeleiding
• Uw vaste thuishulp is inzetbaar, van zodra u eraan toe

bent
• Betaalbare en maandelijks opzegbare overeenkomst

Onze thuishulpen doen voor u wat u niet meer (alleen) kan 
of wil.

• Poetsen
• Wassen en strijken
• Boodschappen doen
• Naar de markt gaan
• Een uitstapje doen
• Naar een belangrijke

afspraak gaan
• ….

Uw nieuwe favoriete winkel in Brasschaat.

Wij verkopen originele kleding en exclusieve accessoires.
Zoekt u iets origineel voor uzelf of een cadeautje voor 

iemand dierbaar? Spring zeker even binnen!

Bredabaan 507a, 
2930 Brasschaat 

Facebook.com/artofsence 
info@artofsence.be

03 455 64 10vanaf heden noemen 
wij Thuishulp 

Senior Solutions.

Met de juiste thuishulp 

Uw nieuwe favoriete winkel in Brasschaat.

Wij verkopen originele kleding en exclusieve accessoires.
Zoekt u iets origineel voor uzelf of een cadeautje voor 

iemand dierbaar? Spring zeker even binnen!

Bredabaan 507a, 
2930 Brasschaat 

Facebook.com/artofsence 
info@artofsence.be

03 455 64 10

Wij zoeken gemotiveerde
huishoudhulpen,

solliciteer vrijblijvend.

vanaf heden noemen 
wij Thuishulp 

Senior Solutions.BREDABAAN 507A - BRASSCHAAT

HONDENVERZORGING

BOBBYLAND
Jachtwachtersdreef 312

2900 SCHOTEN

TEL.: 03 663 35 76
GEHAALD EN GEBRACHT

Goodlooking knappe man 
komt aan huis of ontvangt 
enkel vrouwen, aanmelden 
massage etentje volledige 
verwenbeurtjes, zeer netjes 
tel 0473.221.170  Z761

Ik maak schoon: schrobben, 
strijken, enz tel 0485.530.403 
(particulier)  Z757

Schotense bejaardenflats 
promoveren in één keer van 

twee naar vijf sterren         

De grootscheepse renovatie van de gemeentelijke bejaardenflats in het 
centrum van Schoten draait op volle toeren. Intussen hebben al zestien van 
de 42 kleine woningen een onherkenbare transformatie hebben ondergaan. 
“Badkamer, keuken, maar ook het dak en de elektriciteit worden vervangen. 
We doen dat bewust zo dat de bewoners maar één maand uit hun vertrouwde 
flatje moeten. Ze zullen versteld staan wanneer ze terugkeren”, belooft 
schepen voor Patrimonium Paul De Swaef.

Het interieur van de nog niet vernieuwde bejaardenflats aan de Jozef Van 

Craenstraat is zo gedateerd, dat je je bij het betreden ervan opnieuw in 1981 
waant. In dat jaar kwam wijlen minister Marc Galle (BSP) de toen nieuwste 
sociale verwezenlijking van zijn partijgenoot en toenmalig Schotens 
burgemeester Marcel Imler inhuldigen. 

De flats zijn maar vijftig vierkante meter groot. “Maar dat is niet het 
probleem”, aldus Paul De Swaef. “De voorzieningen zijn danig verouderd. Ik 
was eerlijk gezegd beschaamd toen ik hier na m’n aanstelling tot schepen 
en dus nieuwe ‘huisbaas’ de eerste keer over de vloer kwam. Plannen voor 
een grondige renovatie bestonden al lang, maar vorige besturen hadden ze 
nooit uitgevoerd. Ik ben trots dat er eindelijk schot in de zaak gekomen is. We 
investeren 1,2 miljoen euro, zonder subsidies.”

De totale duurtijd van de werken bedroeg aanvankelijk 2,5 jaar. “Onze mensen 
hebben die kunnen terugbrengen tot slechts één jaar. In maart 2023 moet 
deze renovatie voltooid zijn”, aldus een trotse schepen van Patrimonium. 
Of Paul De Swaef net als de socialistische ministers die dit gebouw destijds 
kwamen inhuldigen straks ook een blinkend bord aan de gevel of in het 
portaal krijgt, is niet bekend.



De beste woonlening 
vind je aan de toog
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Op zoek naar een woonlening?

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

Kredietvorm: hypothecair krediet met onroerende bestemming met zekerheid.

 
 
 
 
 

Zo simpel kan het zijn.

Marynissen Theo Cvba 
Villerslei 84

2900 SCHOTEN

tel 03 658 42 85

theo.marynissen@argenta.be

ON 0435 696 482 RPR ANTWERPEN

1CD91366-8221-46AB-9E63-36DB089F344C.indd   1 14/02/2020   15:31:52

ROYMANS JANSSEN
Villerslei 84 - Schoten -  03 658 42 85
FSMA-nr: 0755668701
schoten.villerslei@argenta.be

GARY PAULUSSEN
Rodeborgstraat 61 - Schoten - 03 658 08 47
FSMA-nr:60474-ON: 0475771538

MERVO
Brugstraat 37 - Sint-Job-in-’t-Goor - 03 636 25 53
FSMA-nr:65541-ON: 0875665817

KOEN VAN DER STEEN
Handelslei 123 - Sint-Antonius-Zoersel - 03 385 81 13
FSMA-nr:40296 cAcb-ON: 0879833649

SYMENS &C°
Molenstraat 30 - Brecht - 03 313 61 61
FSMA-nr:26832-ON: 0436267002

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

Kantoren in uw regio

Wij zijn pas gerust
als jij gerust bent.

ARGENTA VERZEKERINGEN
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Vermeulen-Biermans BV 
MOLENSTRAAT 94

2200 MORKHOVEN

tel 014 26 34 28

vermeulen-biermans@argenta.be

ON 0446 541 082 RPR ANTWERPEN
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ACACIA 
IS FAN
Net als 93%
van onze
klanten

Word ook fan
op argenta.be
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Versavel - Van Hees Bvba 
BREDABAAN 460

2930 BRASSCHAAT

tel 03 653 16 00

versavel-vanhees@argenta.be

ON 0476 108 761 RPR ANTWERPEN
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Paalstraat 7 • 2900 Schoten
Tel. 03 293 06 80





DE VOORKEMPEN

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

Bosch Car Service

compleet, goed en betaalbaar

ACTIE
BIJ ONDERHOUD

GRATIS 2L 
SCREENWASH

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

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.

Twee jaar al, in 2019 en 2021, slaagde de Pale Ale Club Brecht erin om 
de dorpskern te laten bruisen met een oldtimerfeest. Op 4 september 
doen de liefhebbers van Whitbread pale ale dat graag nog eens over, 
in een andere setting en vroeger op het jaar. Dit keer pakt de club 
het groter aan. “Elk jaar namen al zo’n honderd oldtimerliefhebbers 
deel en we willen graag groeien. Het zou mooi zijn mochten we dit 
jaar honderdvijftig rallyrijders aantrekken”, bekent voorzitter Leo 
Meeussen. Dat moet lukken, want naast een rondrit voor wagens 
van tachtig kilometer door de Noorderkempen, zijn ook motoren en 
tractoren welkom. “Voor de tractoren hebben we een apart parcours 
van zo’n vier kilometer. Nieuw dit jaar is ook de fotozoektocht tijdens 
de rally.”

De verhuizing van de Gemeenteplaats naar de ambachtszone houdt 

Zoek voltijds of halftijds werk 
al vertaler FR/EN/NL (DE) 
noties ES, uw administratief 
beheer op orde, redactie 
van uw teksten, taaltraining 
tel 0470.240.903  Z736

Verzamelaar koopt oude 
munten en bankbiljetten tel 
0475.34.21.18 (particulier)  Z741

Verzamelaar zoekt alles van 
Hummel, vazen van Boch freres 
keramis, tel 0476.59.64.05  Z742

Te koop: lux. appartement 
Amarilla Golf , Zuid Tenerife, 
3slpk, rechtstreeks van eigenaar, 
ann_van_rooy@hotmail.com 
of 0032.480.60.52.33  Z743

Te koop: invalidescooter, in zeer 
goede staat, tel 0488.61.89.88  E1

Te koop: GPS Garmin Oregon 
600, zo goed als nieuw, prijs 
75 euro tel 0476.969.351  E2

Iets verloren tijdens Schoten 
Zingt?  Bel 03.658.46.39  E3

Lieve kordate oppas gezocht 
voor 3 guitige kids na school 
tot thuiskomst ouders (koken, 
hulp huiswerk). Regio’s 
Gravenwezel-Schoten. Steeds 
ma + di. Indien mogelijk 
inspringen do + vr. Vervoer a 
minima nodig. Goede verloning. 
Contact (papa) 0479.865.841  E4

Te koop: Mobility scooter, in 
zeer goede staat, rode Shoprider 
p.o.t.k. tel 0475.49.70.56  E7

Alle klinkerwerken, 
sierklinkers, kasseien, 
tuinpaden, terrassen, 

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

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

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

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

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



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

Geen groen licht voor hondenbos in 
Sint-Job, gemeente plant losloopgebied 

op Rommersheide  

Er komt geen hondenbos in Sint-Job, maar schepen van Dierenwelzijn Kris 
Janssens (N-VA) beoogt wel een locatie op Rommersheide. Fractieleidster 
Marianne Van den Lemmer (Vlaams Belang) stelde om een gebied  voor 
tussen voetbalclub KFC Sint-Job in de Sportveldlaan en manege De 
Heydeponys in de Ontspanningslaan. De gemeenteraad keurde dit voorstel 
niet goed.

“De voorgestelde locatie in Sint-Job is niet geschikt. Er zijn best wel wat 
omwonenden en de ruimte is kleiner dan wat we op De Merel plannen”, 
reageert schepen Janssens. Hij kwam meteen met een ander voorstel. 
“Samen met schepenen Beyers en Van Looveren heb ik onlangs een locatie 
op Rommersheide bezocht, waar een oude installatie van Pidpa staat die 
deze niet meer gebruikt. Binnen dit en enkele weken kunnen we hier met 
beperkte kosten voor een sas, toegang en zitbank, een hondenlosloopgebied 
inrichten.” Voor Van den Lemmer is dit voor baasjes van Sint-Job geen 
oplossing: “Hier kunnen ze moeilijk te voet naartoe, net als De Merel heb je 
hiervoor een auto nodig.” Schepen Janssens wees er dan op dat Brecht een 
gemeente is met heel veel open ruimte waar je makkelijk met de hond aan 
de leiband kunt wandelen. “We hebben een plaats nodig waar honden echt 
los kunnen rennen. Dat kan niet op een kleine hondenweide. Honden hebben 
dit echt nodig”, merkte Van den Lemmer verder op. Het hondenbos raakte 
met 23 stemmen tegen en 3 voor niet goedgekeurd.

Ik zoek gratis spullen 
voor rommelmarkt, ik kom 
alles gratis ophalen, tel 
0485.300.437 (particulier)  Z754

Schilderwerken: gyproc, 
laminaat, alle soorten 
bezetting, schilderklaar 
maken, gratis prijsofferte tel 
0467.327.615 (particulier)  Z755

Renovatiewerken: binnen 
en buiten, dakgoot, 
badkamer, behangen enz tel 
0491.31.35.68 (particulier)  Z756

Ik zoek werk: schilderen, 
badkamers, renovaties, 
gevel, dakgoot enz… tel 
0488.79.41.97 (particulier)  Z758

Inboedels: leegmaken+ 
opruimen, wij bekijken samen 
vrijblijvend de mogelijkheden, tel 
0497.77.99.19 (particulier)   Z759

Alles van vervoer, verhuis, 
vervoer van meubels, 
containerpark gaan tel 
0489.34.30.10 (particulier)  Z760

Zin in een karaokefeestje, 
ambiance verzekerd, tot +/- 90 
pers, 1 man bediening 250 euro 
voor 3 uur + 50 euro per uur extra, 
keuze uit +/- 45.000 titels, bel naar 
0475.874.245  (particulier) Z761

EN ANDERE PLAATSEN

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

VANAF 65 E

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

TE KOOP: 
Peugeot 3008 diesel, 
donkerblauw, 111248 km, 
5 deurs, handmatig, airco, 
panoramisch dak, nieuwe 
banden, dakroosters voor 

skibak, 7.000 euro NOTK, 
dealer onderhouden, 

tel 0468.18.88.12



DAKWERKEN 
WIJNANTS JAN 

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

Uitvoeren van dakisolatie
Herstellen en/of bekleden van 

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

en goede kwaliteit

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

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

Schoten Zingt kent meest 
uitbundige editie ooit    

Sweet Caroline, You’ll never walk alone en natuurlijk Antwaarpe. De ruim 
drieduizend aanwezigen op Schoten Zingt zongen deze en andere liedjes zo 
uitbundig mee dat ze tot ver buiten het park van Schoten te horen waren. Mocht 
FC Antwerp op hetzelfde moment thuis gespeeld hebben in het Bosuilstadion - 
amper anderhalve kilometer verderop - dan had de spionkop er flink zijn best 
moeten doen om dit Schotens koor te overtreffen.

Ren Hesters moet even puffen ‘the day after’. Van de warmte, maar ook van 
opluchting na een wel erg geslaagde editie van het meezing-evenement.  “Dit 
was nummer achttien, maar ik denk met stip de meest enthousiaste editie van 
allemaal”, aldus de voorzitter van Masters Schoten, die met de opbrengst van dit 
evenement lokale goede doelen steunt. “Onze kassa was leeg geraakt na twee jaren 
zonder dit fantastische schouw- en hoorspel. Maar na deze succesvolle avond zullen 
we heus weer heel wat mensen en organisaties gelukkig kunnen maken. Er is véél 
gedronken.”
Het was een beetje bang afwachten wat het effect van de ongewone hitte zou zijn. 
Maar dat bleek goed mee te vallen. De Schotenaren werden er alleszins niet door 
afgeschrikt. En de organisatie had de tent, waarin het spektakel doorging, zo open 
mogelijk gemaakt. Het grasveld voor de tent bleef de hele avond goed bezet door 
wie wilde meezingen, maar dat liever onder de blote hemel deed.
Dat de vonk zo oversloeg op de massa – gelukkig alleen in figuurlijke betekenis – was 
mede te danken aan het enthousiaste koor op het podium. De leidingsploeg van de 
Akabe-tak van de scoutsgroep 14 in Schoten-Koningshof gaf zich volledig en zette 
niet alleen de stembanden, maar ook zwaaiende armen in. 

Niemand werd onwel door de warmte. Eén vrouw moest met hartklachten afgevoerd 
worden naar het ziekenhuis. Korpschef Jack Vissers van de lokale politie Schoten, 
die met zijn fietsteam op en rond het terrein aanwezig was, spreekt van een 
rimpelloze, feestelijke avond zonder noemenswaardige incidenten. 
Masters Schoten is de vele helpende handen dankbaar, waaronder die van 
de Koninklijke Harmonie Sinte-Cecilia. Haar leden bewezen dat ze niet alleen 
noten kunnen lezen, maar ook pintjes kunnen tappen als de besten. Onder meer 
gemeenteraadsvoorzitter Lieven De Smet (N-VA) kwam de muzikanten versterken 
aan de werkzijde van de toog. 

“Superlatieven schieten tekort”, wordt Ren Hesters een tikje emotioneel na dit in 
alle betekenissen warm weerzien met zovele Schotenaren. “Het leek wel of het hele 
dorp hier aanwezig was. Het viel me op dat ook heel wat jongeren op de afspraak 
waren.” 

Ook het schepencollege was nagenoeg voltallig present, met burgemeester Maarten 
De Veuster als koorleider van dienst. “Fantastische avond. De knaldrang bij de 
Schotenaren was duidelijk aanwezig. Het is fijn om vast te stellen dat ze zich eindelijk 
opnieuw ongeremd kunnen uitleven. Schoten leeft en dat zie ik graag. Wat ik zelf het 
felst het meegezongen? ‘Lichtjes van de Schelde’”, aldus de burgemeester. Die was 
zaterdag alweer vroeg uit de veren om samen met enkele partijgenoten bloemetjes 

uit te delen aan de Schotense moeders 
die de zaterdagmarkt bezochten. 

Ook aanwezig op Schoten Zingt met 
heel wat leden en van zijn partij en 
vrienden was Tom Van Grieken (Vlaams 
Belang). “Als Schotenaar mag je dit niet 
missen. Weer een absolute topavond 
met dito sfeer. Mijn complimenten aan 
de organisatie. Zeker met het warme 
weer moesten de stembanden vaak 
gesmeerd worden, al dan niet met 
frisse pinten. (lacht) Natuurlijk heb ik 
zelf ook meegezongen. Mijn favoriet in 
het programma was ‘Leef’ van André 
Hazes Jr.”



Turnkring RUST ROEST 
’s-Gravenwezel-Schilde 

turnjaar 2022-2023 

Waar?  Maandag:    9.00h-10.00h  dames & heren 
Turnzaal De Wingerd (ma-vrij) te ‘s-Gravenwezel 10.00h-11.00h  seniorengym 
Sporthal Vennebos (za) te Schilde  11.00h-12.00h      seniorengym 

17.00h-20.00h  lager onderwijs 
Wanneer?      20.30h-21.30h    Fit & Fun 
Vanaf 10 september 2022 

Woensdag: 14.00h-17.00h  Multimove kleuters 
Ontdekkingsweken? 
Kleuters - Jeugd: Za 10 sept 2022 t/m vrij 23 sept 2022  Donderdag:   09.00h-10.00h   dames high impact   
Volwassenen- Senioren Ma 19 sept 2022 t/m vrij 30 sept 2022 18.00h-19.00h       trampoline recr.

19.00h-20.00h       trampoline (**)  
Informatie - Inschrijvingen? 20.30h-21.30h       Fit & Fun 
www.turnkring-rust-roest.be 
Tel. 03 384 34 60  GSM 0495 48 80 12 Vrijdag: 09.00h-10.00h  dames & heren 

10.00h-11.00h   seniorengym 
Tarieven?  18.30h-19.30h  Hip-hop(6-9j) 
Jeugd/kleuters(1h)  € 60.00 (*) 19.30h-20.30h  Hip-hop (+9j)  
Hip-hop/Trampoline € 75.00 (*) 20.30h-21.30h   Rithm (+12j) 

(*) inclusief T-shirt 
Volwassenen/Senioren € 60.00 Zaterdag: 09.20h-11.30h   recrea turnen(2x1h) 
Fit & Fun € 80.00 11.30h-12.30h       airtrack en 

toestelturnen (**) 

…  (**) na selectie 
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Brecht – Parkhappening lokt zo’n 10.000 
bezoekers naar het park op maandag        

Met een spetterend vuurwerk werd de Parkhappening eind juli afgesloten. Het 
werd een succeseditie die in totaal zo’n tienduizend Brechtenaren en inwoners uit 
buurgemeenten in het Gemeentepark verzamelde.
De organiserende Vriendenkring van het Gemeentepersoneel blikt heel tevreden terug 
op de Parkhappening anno 2022. Het was de eerste na twee jaar corona en het publiek 
smulde ervan. Elke maandagavond van juli werd het dan ook getrakteerd op muziek en 
ambiance. Hoogtepunt was de honderdste editie op de Vlaamse feestdag, 11 juli, met 
een drukbezochte familiedag én avond. Het Gemeentepark stroomde maandagavond 
25 juli voor een laatste keer deze zomer opnieuw goed vol. Zo’n 3.000 liefhebbers 
genoten van de muziek. Bekende covers nodigden ook uit om mee te zingen en te 
dansen. 

GEVRAAGD
VROUWELIJKE BANDLEDEN +

OOK ZANGERES = DOEN

GSM 0494 419 035

Snoeien en vellen van bomen 
met hoogtewerker 
+ stronken frezen

www.bomen-patrickgeerts.be

0495 22 38 63

TE KOOP GEVRAAGD
AUTO’S en CAMIONETTEN

ook accident of defect
Gsm 0475 32 44 00 

aankoopvanvoertuigen@skynet.be



Te koop: hakselaar Power 
Plus 2500 wat, 70 euro, 
bureaustoel zwart leder nieuw 
60 euro tel 0471.056.612  E12

Te huur: mod gemeub 
grote studio 2de verd , 
vrij,  naast Palfijnz 675€/
mnd 0495.214.041  E18

Garage te huur  Deuzeld Schoten 
95euro 0495.214.041 E19

Te koop: dames - en 
herenfiets merk Peugeot 
tel 03.383.17.31  E20

Goedkoop vellen van bomen 
en afvoeren, gratis offerte 
0487.715.534 (particulier)  E13

Goedkoop verwijderen en 
afvoeren van coniferen 
en hagen, gratis offerte 
0487.715.534 (particulier)  E14

KORT NIEUWS UIT SCHOTEN       

VORDENSTEIN IS WALHALLA VOOR DAHLIA-LIEFHEBBERS
Onlangs kwamen vele tientallen leden van Tuinpunt en andere plantenliefhebbers 
nog eens bewonderend kijken naar de oranjerietuin van park Vordenstein. Die bevat 

namelijk één van de grootste dahlia-collecties van ons land met ruim driehonderd 
soorten en die bloemen staan er dankzij de goede zorgen van de ANB-ploeg en 
vrijwilligers nog schitterend bij en dat ondanks de voorbije hittegolf. De zopas 
gehouden Dahlia Dag werd een groot succes.

VOORBODE VAN GROTE WERF FORUMGEBOUWEN AAN MARKT
De doorgang onder de bogen van het Marktplein aan de zijde van pitarestaurant ‘t 
Pandje was in augustus een tijd lang afgesloten voor verkeer. Een aannemer is er 
begonnen aan de renovatie van de gemeentelijke gebouwen in de Gelmelenstraat. 
Het voormalige kinderheil wordt ingericht voor haar nieuwe gebruiker en dat is de 
Academie Schoten, die er een schilders- en tekenatelier in zal onderbrengen.
Het was meteen de eerste nog bescheiden beweging op die werf, die dit najaar op 
kruissnelheid moet komen met de aanpak van de Forumgebouwen. Daardoor zal 
zaal Forum lange tijd onbruikbaar zijn en zal ook café Breughel alvast tijdelijk andere 
oorden moeten opzoeken. Waar Heidi Mertens en Wesley Verwerft onderdak vinden 

tijdens de lange verbouwing van de gebouwen langs de Markt, is nog niet bekend. Ook 
de startdatum ligt nog altijd niet vast. 

Intussen wordt er al wel intensiever 
gewerkt aan het Gelemelenhof, achter 
de Markt. Ook dat is een gemeentelijke 
werf. Het oude kasteeltje wordt 
gerenoveerd en uitgebreid met 
een nieuw gebouw in hedendaagse 
architectuur. Het voormalige 
oorlogsziekenhuis, kraamkliniek, 
bibliotheek en politiebureau wordt 
eveneens de nieuwe thuis van de 
afdeling Beeld van de Academie Schoten. 
Wanneer als die aspirant-beeldhouwers 
en -kunstschilders kunnen verhuizen, is 
niet bekend. Er is nog wel wat werk.

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

www.dirkvanlaerbvba.be
info@dirkvanlaerbvba.be

www.dirkvanlaerbvba.be
info@dirkvanlaerbvba.be

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

Op zoek naar een leuke hobby?
Leer dansen! (walsen, cha cha, 

tango,jive, swing enz…) 
   Eén adres : DANSCLUB 2000 vzw   

www.dansclub2000.be 

Klok 
stuk?

Alle merken GRATIS
afgehaald en teruggebracht

03 652 17 77

Goedkoop leegruimen van uw 
tuin, hagen enz, gratis offerte 
0487.715.534 (particulier)  E15

Goedkoop afbreken van 
uw tuinhuis, garage en 
afvoeren , gratis offerte 
0487.715.534 (particulier)  E16

Opruimen van bomen door 
stormschade tel 0487.715.534 
(particulier)  E17





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-Gravewezel             

NATUURWANDELING
Vertrek op 1 september aan Heemkring De Drie Rozen om 13.45u. Je wandelt langs 
het Mercuriuspad in Grobbendonk (4 km). De wandeling begint aan de infopaal op het 
Astridplein. Deze natuurwandeling heeft ook een archeologisch karakter. Over het 
ganse traject treffen we vindplaatsen uit het Bronstijdperk, de Romeinse tijd en de 
Middeleeuwen aan. Meer info: 03/658.87.50.

WANDELZOEKTOCHT TVV DE 1000KM VAN KOM OP TEGEN KANKER.
Tijdens deze 3de editie van de wandelzoektocht kan u 6,5 km genieten van de bosrijke 
omgeving van Oelegem - Schilde en zo uw steentje bijdragen aan het belangrijk 
wetenschappelijk onderzoek in de strijd tegen kanker. 
Heel leuk om met je kinderen te doen. Een dagje regen, laat je kinderen dan de 
kleurplaat inkleuren. Je kan nog deelnemen tem 30 september. De start en aankomst 
bevinden zich in de Goorstraat (naast de Dobbelhoeve). Deelnameformulieren kosten 
10 euro en zijn te koop in Oelegem bij De Remise,  Schildesteenweg 97, Spar Oelegem, 
Schildesteenweg 28, Bij Greet, Oudstrijdersstraat 10 en bij ‘t Lekker Koeike, Hallebaan 
21. En in Schilde bij De Dobbelhoeve, Goorstraat 43. Info: maarten1000km@hotmail.com 
of 0497/37.84.41.

WANDELZOEKTOCHT VOOR 3 TOT 8 JARIGEN EN CO
Ridders in deze moderne tijd moeten veel kunnen en dus ook goed kunnen zoeken. 
Noodzakelijk tijdens deze zoektocht is een lans (elke tak van ongeveer 1 m is ok), een 
veer en inkt om te noteren bij de papieren versie. Op het (bijna) einde van de tocht kan 
je een kistje vinden met 3 slotjes. Vind je de juiste code, dan wacht je wat lekkers! Je 
kunt de zoektocht downloaden via de website. De papieren versie is gratis te verkrijgen 
bij optiek Anke Fierens + optiek Nicolas in s’-Gravenwezel en crèmerie Margriet & 
Standaard Boekhandel in Schilde. Een andere mogelijkheid is de app actionbound met 
code ‘ridders en ridderressen’. Start: parking scoutslokalen /voetballokalen, Gilles de 
Pélichylei 24 in ‘s-Gravenwezel. Afstand 4,8 km. De route gaat over een afstand van 
700 m door mul zand, over boswegeltjes en harde wegen. Nog tot vrijdag 30 september. 
Alvast veel familieplezier! Meer info: tantille@hotmail.com, https://sgravenwezel.
gezinsbond.be of 03/658.18.65.

INKOOP OUD GOUD EN 
JUWELEN: Denys & C a

Bredabaan 246
Brasschaat 03/430 20 83

www.denys-co.be

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 huur: Nieuwpoortbad 
studio, alle comf., gr zonnig 
terras, garage, 50 euro/dag, 
all-in, tel 0498.800.348  Z99

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

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

Fonoplaten  ik koop collecties 
Lp, singles, Rock, Pop, Jazz etc 

TE HUUR APP.
Parkstraat Knokke

2slpk, zeezicht
6 maanden
3.300 euro

tel 0474.37.56.29

HONDENVAKANTIE?
beperkte opvang

niet in kennels
ook hondenkapsalon 

zeer professioneel 
jaren ervaring

T. 0474 71 53 97

ook hifi  pick-up versterkers, 
bandenopnemer, cd, dvd, strips, 
beste prijs tel 0475.37.64.96  Z545

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

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

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

AANNEMER KOOPT

BESTE PRIJS, SNELLE AFHANDELING!
& 0487/286 430

opbrengsteigendommen, 
renovatie- en 

afbraakpanden, 
bouwgronden, 

projectgronden,
oude woningen...



Nieuw overstromingsgebied 
Kwikaard verlost Schilde van 

wateroverlast         

De provincie voert deze zomer werken uit op de grens van Schilde en Zoersel. Met de 
Kwikaard wordt een nieuw overstromingsgebied gecreëerd dat een einde moet maken 
aan de wateroverlast in het gebied.

Aan de grens met Zoersel komen op korte afstand enkele beken samen. Nabij de 
Kapellei, de Raymond Delbekestraat en de Waterstraat gaat het om de Molenbeek en 
Trappistenbeek. Iets verderop komen hier nog de Waterstraatse Loop en de Kleinebeek 
bij. Deze waterlopen brengen veel wateroverlast met zich mee.
Deze zomer start de provincie Antwerpen, beheerder van deze waterlopen, met de 
aanleg van een overstromingsgebied in het landbouwgebied tussen de Delbekestraat/ 
Waterstraat en de Kapellei. Bij hoge waterstanden kan Kwikaard, de naam van het 
nieuwe overstromingsgebied, ongeveer 25.000 kubieke meter water bergen. Hierdoor 
loopt het water vertraagd en op natuurlijke wijze uit het overstromingsgebied terug 
naar de waterlopen als de 
hoge afvoeren voorbij zijn.
Op de Trappistenbeek komt 
een knijpconstructie die 
het teveel aan water in 
het overstromingsgebied 
stuwt. Een dijk rondom het 
gebied bergt en buffert 
het water tot het waterpeil 
van de waterloop terug 
zakt. Ook een deel van de 
Molenbeek wordt verlengd zodat die ook meer ruimte heeft voor water.
De start van de werken is voorzien in augustus en nemen ongeveer 70 werkdagen in 
beslag.

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

- ERVAREN SCHILDERS -

T +32 3 353 33 30

     chapeau schilders

www.chapeauschilders.be

     chapeau schilders
- ERVAREN SCHILDERS -

Kapster aan huis: knippen 
20 euro, brushing vanaf 20 
euro, ook kleuren, balayage, 
highlighters, golven, 
enz.. tel 0483.08.45.14 
Rose (particulier)  Z738

Ik ben opzoek naar werk, ik 
heb ervaring met algemene 
renovatiewerken, bezetten, 
schilderen, behangen, 
betegelen, vernieuwen 
van kamers, badkamers 
en keukens, voor meer 
informatie kan u mij bellen 
op het nr 0465.56.64.60 
(particulier)  Z733

De Poolse schilder biedt zijn 
diensten aan voor binnen-en 
buitenwerk, tel 0493.61.99.33
(particulier)  Z734

Schrijnwerker met fi jne afwerk 
maakt ing. kasten, specialiteit 
dressing, maatwerk, allerlei 
houtwerk, gratis prijsofferte tel 
0470.600.182  (particulier) Z744

Inboedels: leegmaken, 
opruimen, wij bekijken samen 
vrijblijvend de mogelijkheden, 
tel 0497.77.99.19 
(particulier)   Z745 

Tuinman zoekt werk 
tel 0489.09.65.46 
(particulier)  Z746

Over Ons
Wij werken samen met ons thuishulp bedrijf 
die uw zorgen bij u thuis uit uw handen 
neemt. Wij zorgen ervoor dat u zich geen 
zorgen moet maken over die berg strijk die 
altijd blijft staan. In ons strijkatelier staat 
een ervaren strijkster die gebruik maakt van 
professionele apparatuur en rekening houdt 
met uw persoonlijke wensen.

Eerste klantenkaart €5 korting!*
*Bij afgifte van deze advertentie

U kan uw strijk bij ons afzetten 
zonder een afspraak te maken 
tijdens onze openingsuren. Onze 
medewerkers rekenen voor u uit 
hoeveel dienstencheques u zou 
moeten betalen. Hierbij rekenen 
we ook €2 administratiekosten per 
strijkbeurt. Uw was is klaar binnen 
2 werkdagen.

OPENINGSTIJDEN
Maandag     9:00 - 17:00 uur
Dinsdag     9:00 - 17:00 uur
Woensdag     9:00 - 17:00 uur
Donderdag     9:00 - 17:00 uur
Vrijdag     9:00 - 17:00 uur
Za-zondag     Gesloten

BREDABAAN 507A - BRASSCHAAT
03 288 82 09

Ook dynamische 50 plussers 
zijn zeer welkom bij Dansclub 
2000 !! Vul uw vrije tijd zinvol 

in en maak van dansen uw 
hobby walsen, cha cha, tango,jive, 

enz…www.dansclub2000.be of 
tel:03/383 54 53 





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

DRIVE IN CINEMA                                         26 EN 27 AUGUSTUS 20U30
www.driveinwijnegem.be

FIETSHAPPENING DE SCHAKEL                                         28 AUGUSTUS VAN 8 TOT 17U
Brandweer Brecht, Ambachtslaan of CC ’t Centrum, Dorpsstraat, www.toerismebrecht.be, 

120 JAAR BRANDWEER BRECHT              27 EN 28 AUGUSTUS
Brandweerkazerne Ambachtslaan 10 Brecht, www.brecht.be

OLDTIMERRIT                                28 AUGUSTUS VANAF 9U
Parel der Voorkempen Oldtimerrit, Lodewijk De Vochtplein in ’s-Gravenwezel , 
www.parel-der-voorkempen.be, cornelius.godrie@telenet.be  of 0469.13.70.37

TENTOONSTELLING                                9 TOT 13 SEPTEMBER VAN 11 TOT 17U
Textielkunst: nieuwe werken in “De Kapel” van Gemeenschapscentrum ’t Gasthuis, 
Turnhoutsebaan 199, 2110 Wijnegem, Jansen.annemie@telenet.be

OPEN MONUMENTEN / FORTENDAG                           11 SEPTEMBER 11U
www.fortoelegem.be

KUNSTKRING CAERDE STELT TENTOON     13 TOT 18 SEPTEMBER VAN 10 TOT 16U30
In het Karrenmuseum in Essen

CULTUUR
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WANDELINGEN

CULTUUR

GEZOCHT

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

WANDELINGEN

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

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

Broeierige en emotionele 
Antwaarpsen Dag

Met een mogelijke fusie tussen Antwerpen en Wijnegem had het niks te 
maken, maar de Antwaarpsen Dag, het enige dialectfestivalletje in onze 
regio, vond onlangs weer plaats in de Wijnegemse zomerbar Zomergem. De 
hitte was hét gespreksonderwerp tot het optreden van ’t Zèn Waai. De band 
trad voor het laatst op met haar terminaal zieke zanger Jacques.

Jacques Leemans (65), die vroeger nog furore heeft gemaakt onder de artiestennaam 
Jacky Lee, stichtte de vrolijke dialectgroep ’t Zèn Waai ruim zes jaar geleden. “Hij 
is altijd de spil geweest van onze band”, weet Glenn Pellis, gitarist van de groep en 
organisator van het festival in Wijnegem. “Jacques schreef de meeste van onze 
nummers en heeft ze tot op heden ook altijd gezongen. Maar hij vecht nu al een tijd 
tegen een zeer gemene ziekte en kreeg onlangs slecht nieuws over die strijd. Hij is de 
laatste tijd fel verzwakt. We leven allemaal erg met hem mee.”

Gezien zijn toestand, was het niet evident dat Jacques er nog bij zou zijn op het concert 
van ’t Zèn Waai op den Antwerpse Dag van bandlid Glenn. “We waren wat blij dat hij 
uiteindelijk toch de kracht gevonden heeft om naar Wijnegem te komen”, vertelt 
Glenn. “Ook daar was het tot het laatste moment afwachten of het wel zou lukken. We 
hadden zelfs een back-up programma achter de hand. Gelukkig is Jacques met wat 
hulp tot op het podium geraakt. Daar heeft hij, zittend op een stoel, zijn allerlaatste 
optreden weggeven. Gezien de omstandigheden ging dat zeer behoorlijk. We kunnen 
niet anders dan hiervoor veel respect opbrengen en zijn dankbaar dat dit publieke 
afscheid nog gelukt is.”

Dat vond Jacques zelf ook. Het publiek reageerde begripvol tijdens het bijzondere 
optreden en met een staande ovatie erna. Meest emotionele moment was zonder 
twijfel het nummer ‘‘T Is da K Oe Gere Zieng’, dat de bandleden voor de gelegenheid 
aan Jacques opdroegen. Hierna vlogen Glenn Pellis en bassist Hubert Coucheir hun 
geliefde tekstschrijver en zanger om de hals. Tranen werden weggepinkt. “We wensen 
je verder weinig pijn toe en danken je voor alles”, klonk het. Het terugtrekken van 
Jacques betekent niet het einde van ’t Zèn Waai. De band is in gesprek met een andere 
zanger om de leemte op te vullen.

De Antwaarpsen Dag trok niet de duizend mensen van de vorige editie, maar daar 
zal de hitte wel voor iets tussen gezeten hebben. “Het was weer gezellig en alle 
aangekondigde bands waren op de afspraak. Ook oudere artiesten zoals Ed Kooyman, 
intussen toch 74 jaar, trotseerden de tropische omstandigheden”, blikt Glenn Pellis 
terug. Toudtzodt startte gezwind. Ed Kooyman koos voor nieuwe nummers die hij in de 
coronaperiode schreef. Voor de laatste vijf nummers mocht Winand mee het podium 
op voor begeleiding op gitaar.

Wasda ontpopte zich als een pop- en rockgroep met het Antwerps als voertaal, met 
goede muzikanten en een topzanger. Stef & De Tong bewees dat er nog leven is na 
Katastroof. LuCash stond alleen op het podium en koos overwegend voor ingetogen 
nummers.

Het was half negen toen hoofdact Halfzeven Doenker aantrad. Jimmy Hendrickx, 
een man met jarenlange ervaring 
bij onder meer Katastroof, trok heel 
Wijnegem mee. Er werd een uur lang 
luid meegezongen en -gebruld. Alec 
De Ryger, dialectzanger van de nieuwe 
lichting met Marie van den Bogaert als 
backing vocal, breidde en rustig slot aan 
deze broeierige festivaldag.

“We zijn Jos Lenaerts dankbaar dat we 
wederom in zijn gezellige Zomergem 
onze tenten mochten opzetten voor 
deze Antwaarpsen Dag. Veel bezoekers 
die er voor het eerst kwamen, vertelden 
me dat ze er het erg gezellig vonden en 
zullen terugkeren”, weet Glenn.

Te koop gevraagd: lp’s pop en rock, 
schilderijen, oude spullen van zol-
der, enz.. tel 03.663.65.70  Z721

Te huur: dakapp. te Schilde in 
het centrum, 2 slpk, 2 badk, fan-
tastisch terras, kelder, autostaan-
plaats, onm vrij, tel 03.324.76.68 
of 0474.44.99.46   Z734

Op zoek naar POETSHULP, 
met dienstencheques?

Bel 0488 408 720
03 295 38 35

Geen wachtlijsten

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



Meer informatie:
www.vlassakverhulst.com/jobs

Wij kijken uit naar uw sollicitatie.

VLASSAK-VERHULST
VLASSAK-VERHULST NV - MOERSTRAAT 53, B-2970 ‘S-GRAVENWEZEL

JOBS@VLASSAKVERHULST.COM - T. +32 3 658 12 50 - VLASSAKVERHULST.COM

Meer informatie:
www.vlassakverhulst.com/jobs

Wij kijken uit naar uw sollicitatie.

VLASSAK-VERHULST
VLASSAK-VERHULST NV - MOERSTRAAT 53, B-2970 ‘S-GRAVENWEZEL

JOBS@VLASSAKVERHULST.COM - T. +32 3 658 12 50 - VLASSAKVERHULST.COM

VLASSAK-VERHULST WERFT AAN

(ERVAREN) CALCULATOR

U bent bouwkundig onderlegd en goed plan lezen is voor u 
geen probleem. Je kan resultaatgericht en 

gestructureerd werken. Je houdt van een vlotte familiale sfeer 
en korte communicatielijnen die kenmerkend

zijn voor een KMO.
U hebt een goede kennis van PC-gebruik (Excel).

Wij bieden een uitdagende fulltime job waarin de
eigen inbreng wordt gewaardeerd.

Wij bieden een marktconforme verloning
in functie van ervaring en prestaties.

VLASSAK-VERHULST NV - MOERSTRAAT 53 . B-2970 ‘S-GRAVENWEZEL

INFO@VLASSAKVERHULST.COM - T. +32 3 658 12 50 - WWW.VLASSAKVERHULST.COM

Wijndomein Vigna zoekt M/V 
voor voltijdse betrekking

VERANTWOORDELIJKE 
WIJNMAKERIJ EN WIJNGAARD

Begeleiden van klein team onder leiding van onze oenoloog.  

Taken : 
Wijngaard : onderhoud, snoeien, oogsten. 
Wijnkelder : klaarmaken van de wijnen, reinigen vaten, bottelen,  
    etiketteren.
Administratie :  Accijnzen & overheidsvoorschriften opvolgen,  
         voorraadbeheer en stockage. 
                       Beheer van de Fyto producten.

Volgende eigenschappen strekken tot aanbeveling :
• Houden van manueel werk en ervaring in tuinbouw.
• Vertrouwd zijn met landbouwmachines, smalspoor tractors. 

Pluspunt 
• Interesse en kennis van wijn, getuigschriften van wijncursussen. 
• Beschikken over Fyto licentie.
• Onmiddellijke indiensttreding 

Voor info: Contacteer Alexandra Montauban 03 346 00 72 
of stuur CV naar info@vignawijn.be

Rasteli zoekt

MENSEN DIE NIET WILLEN WERKEN

in de maanden april mei juni juli en augustus.
In de donkere maanden willen wij op u kunnen 
rekenen in ons magazijn.

Bestellingen klaarmaken voor verzending, 
receptioneren van goederen en algemeen 
magazijnwerk.

Is dit iets voor u?

Stuur dan een mail naar steven@rasteli.be 
Rasteli 
Belcrownlaan 11   
Deurne.
www.rasteli.be

De Vogelenzang/Old Birdy zoekt

KELNER/BARMAN (m/v)

voltijdse betrekking

horeca ervaring vereist

eigen vervoer

Solliciteren per mail peter@devogelenzang.be

Gevraagd

MEDEWERKER TUIN CAFE
Fulltime

Uitdagende baan in een inspirerende omgeving
Respresentatieve persoon met horeca ervaring

Solliciteren:
c.rodenburg@skynet.be

Rodenburg Home & Garden



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

“Van Loock Motoren”.
Voor leerlingen “Elektrotechnieken” 

van het St. Jozef Instituut.

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

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

1ste prijs: Waardebon vliegtickets 
naar New York

“Elektrotechniek 
is de toekomst voor Schoten”

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

“Van Loock Motoren”.
Voor leerlingen “Elektrotechnieken” 

van het St. Jozef Instituut.

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

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

1ste prijs: Waardebon vliegtickets 
naar New York

“Elektrotechniek 
is de toekomst voor Schoten”

VAN LOOCK MOTOREN

SLUIZENSTRAAT 105

2900 SCHOTEN

BELGIE 

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

Brigadier Conventionele afdeling
Je taken:

• Leiding geven aan de afdeling mechanica (4 mensen)

o In overleg met planner en hoofd werkplaats

o Problemen oplossen en oorzaken analyseren.

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

o Het zelfstandig verbussen van lagerdeksels.

o Aanmaak van hulpgereedschappen

o Het machineren van assen, etc.

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

o TIG lassen van collectoren.

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

o Ventilatoren aanpassen, motorvoeten herstellen, klemmenkasten herstellen.

o Balanceren van rotoren en andere producten.

Verwacht:
• Je werkt in team verband of zelfstandig. 

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

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

werkstukken en nameten van je eigen werk is vanzelfsprekend. 

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

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

van assen etc..

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

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

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

gezond en groeiend bedrijf met veel potentieel.

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

VAN LOOCK MOTOREN

SLUIZENSTRAAT 105
2900 SCHOTEN • BELGIE

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

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

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

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

MEEWERKEND 
BRIGADIER MECHANICA

Taken Brigadier:
• Leiding geven : organiseert en plant de dagdagelijkse werking
• Verdeelt het werk
• Inspireert en motiveert de medewerkers met ondersteuning van personeelsverantwoordelijke
• Je staat garant voor de geleverde kwaliteit
• Veiligheid is een kernwaarde

Taken als medewerker:
• Je voert diverse draai-, frees en laswerken uit
• Je draait assen, gereedschappen etc.
• Je draait collectoren af, freest ze uit en schuint ze aan
• Je last assen op en last lagerdeksels gemaakt van staal of van gietijzer
• Je past ventilatoren aan, herstelt motorvoeten of herstelt klemmenkasten
• Je balanceert rotoren en andere producten

Profi el:
• Je kunt zowel in teamverband werken of zelfstandig werken
• Je bent enthousiast in de omgang, je weet van aanpakken
• Je werkt nauwkeurig en stipt: opmeten van werkstukken en nameten is voor jou vanzelfsprekend
• Je denkt vanuit het beoogde eindproduct, ook zonder tekening
• Je bent leergierig, je wilt graag nieuwe dingen bijleren
• Je hebt een opleiding mechanica TSO of bachelor

Ben jij diegene op latere leeftijd die gedreven is en een stapje hoger wil zetten ?

Ons aanbod:
We bieden je een voltijdse, afwisselende job in dagdienst binnen een technische omgeving en in 
een nichemarkt. Je kunt onmiddellijk in dienst treden. We bieden een aantrekkelijk loon/ een loon in 
overeenstemming met je capaciteiten / je opleidingen toekomstmogelijkheden in een gezond groeibedrijf.

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



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

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

Schilderwerken binnen en 
buiten tel 0486.76.68.47
(particulier)  Z726

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

WWW.AMANPRANA.EU - Brechtsebaan 42 unit 70 - 2900 Schoten
Wie kan flexijobber zijn? Ofwel werkt u minstens 4/5de, 3 kwartalen bij dezelfde werkgever. Ofwel bent u op pensioen of heeft u 

45 jaar loopbaan achter de boeg. Voordeel? Belastingvrij  en onbeperkt een centje bijverdienen

JOUW TAKEN
Je staat in voor de algemene onder-
steuning van de afdeling boekhouding
JOUW PROFIEL
• Je hebt ervaring als boekhouder
• Je hebt sterk administratieve 

capaciteiten en zet graag de 
puntjes op de i 

• Je kan 1 à 2 dagen per week op 
regelmatige basis werken. 
Flexibele uren

• Je spreekt, leest en schrijft vlot 
Nederlands.

JOUW TAKEN
Optimalisatie van stockbeheer • Organisatie 
van binnenkomende en uitgaande goederen • 
Controlerende functie op juistheid, aantallen, 
THT en bijsturen indien nodig • Internationaal 
bestellingen bij leveranciers plaatsen en prijzen 
onderhandelen • Nieuwe leveranciers zoeken, 
kwaliteit en prijzen vergelijken
JOUW PROFIEL
• Je hebt een goede kennis van Excel
• Je kan 1 à 2 dagen per week op regelmatige 

basis werken. Flexibele uren
• Je spreekt, leest en schrijft vlot Nederlands.

JOUW TAKEN
Toegewijd en punctueel de commerciële 
administratie onder je hoede nemen • 
Aanmaken, controleren en up to date houden 
van klant- en productgegevens • Commercieel 
meedenken wat resulteert in omzet • Registratie, 
beheer en opvolging van verkoopskansen
JOUW PROFIEL
• Je kan 1 à 2 dagen per week op regelmatige 

basis werken.
• Je spreekt, leest en schrijft vlot

Nederlands. Flexibele uren
• Je bent vlot, communicatief en commercieel

WIJ BIEDEN Een aangename werksfeer en fijne collega’s
CONTACT Mail je CV met motivatiebrief en foto naar Chantal.Voets@noble-house.tk Tel: 03 620 27 10 

ADMINISTRATIE
BOEKHOUDEN

STOCKBEHEER 
EN AANKOPEN

ADMINISTRATIE
INTERNE SALES

ZOEKT FLEXI-JOBBERS M/V
AMAN
PRANA

ZOEKT U EEN

BIJVERDIENSTE?
Wasserij zoekt een persoon

voor het wassen en mangelen van horecalinnen
Ned.-talig, eigen vervoer

Daguren
voor zondag

Solliciteren op 0473 13 82 94

Kapster aan huis: knippen 
20 euro, brushing vanaf 20 
euro, ook kleuren, balayage, 
highlighters, golven, 
enz.. tel 0483.08.45.14 
Rose (particulier)  Z738

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

Gezocht : werk voor tuinman 
en schilder tel 0488.591.112 
(particulier) Z739

Wij helpen u graag met het 
opkomen en opruimen van 
inboedels, bij een overlijden of 
een verhuis tel 0495.233.678
(particulier)  Z740

Inboedels leegmaken + 
opruimen van inboedels, wij 
bekijken samen vrijblijvend 
de mogelijkheden, 
tel 0497.77.99.19 
(particulier)  Z732



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

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

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

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

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

Schilderwerken binnen en 
buiten tel 0486.76.68.47
(particulier)  Z726

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

    

Wij zoeken
ALARMTECHNIEKER

Over de functie
Wij zijn op zoek naar een alarmtechnieker. Als alarmtechnieker sta je in voor de installatie van 
branddetectie en inbraaksystemen. 

Een greep uit jouw takenpakket:
 • Je bent verantwoordelijk voor installatie van branddetectie en inbraaksystemen
 • Installaties van A tot Z
 • Je zal werken met algemene bekabeling laagspanning
 • Je helpt de klant uit de nood met onderhoud, herstellingen en aanpassingen

 Jouw profi el
• Als alarmtechnieker hou je van afwisseling

 • Je kan zowel werken in team als zelfstandig
 • Je bent hands-on en je werkt nauwkeurig
 • Je bent in het bezit van een certifi caat installatie en onderhoud alarmsystemen (=pluspunt)
 • Je hebt een diploma in een technische richting (elektriciteit/elektronica kan pluspunt zijn)
 • Je hebt geen hoogtevrees. Ervaring met hoogtewerker vormt een extra troef.
 • Je hebt een rijbewijs B
 • in het bezit zijn van VCA attest of bereid zijn dit te behalen

Ons aanbod
• Je komt terecht in een toonaangevend bedrijf dat  ruimte biedt voor persoonlijke groei en ondernemerschap

 • Je werkt in een team van collegiale, gemotiveerde en creatieve vakmensen die van aanpakken weten
 • Je kan steeds op hen rekenen om je bij te staan wanneer je je job professioneel uitvoert
 • Je krijgt een competitief salaris, rekening houdend met je kennis en/of ervaring

GLASVEZELTECHNIEKER
Over de functie
Wij zijn op zoek naar een glasvezeltechnieker die zal werken voor verschillende telecom operatoren in de 
regio Antwerpen &  Brussel. Je staat in voor het aanleggen van interne en externe glasvezelnetwerken. 
Daarnaast zal je glasvezelnetwerken uitmeten en datanetwerken aanleggen.

Een greep uit jouw takenpakket:
• Je staat in voor het plaatsen en lassen van  glasvezelkabels en datakabels voor telecommunicatie.

 • Daarnaast spoor je fouten op het glasvezelnet op en herstel je deze met behulp van de laatste nieuwe  
  apparatuur.
 • Je voert diverse controlemetingen uit.

 Jouw profi el
•  Je hebt een diploma in een technische richting (elektriciteit/elektronica kan pluspunt zijn).

 • Je hebt een rijbewijs B.
 • Je kan zelfstandig werken en hebt zin voor verantwoordelijkheid.
 • Je bent hands-on, kan in ploegverband werken en je werkt nauwkeurig.

Ons aanbod
• Wij voorzien een interne opleiding om deze taken aan te leren.

 • Je komt terecht in een toonaangevend bedrijf dat ruimte biedt voor persoonlijke groei en ondernemerschap. 
 • Je werkt in een team van collegiale, gemotiveerde en creatieve vakmensen die van aanpakken weten. 
 • Je kan steeds op hen rekenen om je job professioneel uit te voeren.  
 • Je krijgt een competitief salaris, rekening houdend met je kennis en/of ervaring

APK TELECOM NETWORKSOLUTIONS (ATN) nv
Steenovenstraat 2A  |  2390 Malle | België  I 03/ 385 91 63  I info@ageres.be

ATN, ook bekend als APK Telecom Networksolutions, is vandaag een 
sterke speler in glasvezelaanleg en -aansluitingen, kabelblazen, 
glasvezellassen en glasvezelmetingen. Daarnaast behoren ook 
camera’s, datacenters en alarmen tot onze expertises.
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Brecht – Tachtigjarige 
houtkunstenaar Willy Steurs 
toont unieke kledingcollectie     

Ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag toonde Willy Steurs zijn 
beeldbouwwerken in gemeenschapscentrum Jan vander Noot. Deze pure 
autodidact tovert met hout. Hoe het begon en evolueerde was duidelijk te zien 
op de overzichtsexpo. Daarnaast presenteerde René Van Looveren zijn privé-
archief van oude foto’s en prentkaarten van Brecht.

In de woonkamer van Willy Steurs in Brecht hangen broeken en vesten, staan 
er schoenen, handtassen en hoeden in en op de kast. Echter, hij is geen 
kleermaker, wel een beeldhouwer. Zijn onderwerpen? Zijn eigen kleding, die 
van zijn zoon en handtassen van zijn vrouw die acht jaar geleden overleed. 
Ze zijn levensecht gebeeldhouwd uit verschillende soorten hout, tot in het 
kleinste detail. Denk maar aan de rits van een bomberjack. “Op een eerdere 
tentoonstelling dacht een bezoeker dat mijn vrouw haar handtas achteloos 
had laten staan. We hoorden de dame mompelen dat het toch wel risicovol 
was. Ze had niet door dat de tas volledig uit hout was gesneden. Het is wel een 
exacte kopie van de handtas van mijn vrouw”, mijmert Steurs. Hij kan er nog 
steeds om lachen.

Het is ook niet verwonderlijk dat de bezoekster zich daarin had vergist. Willy 
streeft er ook naar om alles waarheidsgetrouw na te bootsen in hout. Hij 
haalde de mosterd in Venetië, in Italië. Zijn grote voorbeeld is de Italiaanse 
meester Livio de Marchi. “Ik was een tijdje bezig met beeldhouwen, maar 
wilde van het klassieke pad afwijken. Ik broedde er al jaren op tot ik in een 
Nederlands magazine bladerde en mijn oog viel op een foto met een jas die 
aan een paal hing. Het was een werk van Livio. Ik vond het zo fascinerend en 
had mijn ding gevonden”, bekent de kwieke tachtiger. Hij kocht prompt een 
lot brandhout en begon te snijden. “Ik bedacht dat als het niet lukte, ik het 
hout nog kon opstoken”, lacht hij. Uit het hout verscheen eerst een paraplu, 
dan handschoenen en wat later een hoed. “Ik was vertrokken. Zo vond ik ook 
inspiratie in mijn eigen vest en broek.” Daarna volgden een jeansvestje van 
zijn zoon, schoenen en handtassen van zijn vrouw. “Met elk werk heb ik een 
emotionele band. Ik kan er geen afstand van doen. Mijn werk verkoop ik dus ook 
niet.” Ze hebben een mooie plek in zijn huis gekregen. Voor zover hij weet is hij 
de enig in ons land die dit doet.

Fascinatie voor hout had Willy al van kleins af. Zijn eerste beeldbouwwerk 
maakte hij op zijn dertiende, toen hij schoolliep in Rerum Novarum in Merksem. 
Hij studeerde er schrijnwerkerij en meubelmakerij. “Ik wilde timmerman worden 
ook al had ik nog nooit een beitel en zag vastgehad.” Daar ontdekte Willy wel 
dat hij voor die richting uit het juiste hout was gesneden. “Houtkapwerk bleek 
echt mijn ding. Ik heb ook eerst zes jaar bij een schrijnwerker in Schoten 
gewerkt vooraleer ik zelf technisch leerkracht werd in Wuustwezel.” Zijn 
eerste tekeningen schilderijen maakte hij op zijn zeventiende en het zou tot 
midden jaren zeventig duren vooraleer hij de eerste beelden kapten, vooral 

vogels en vissen. “Ik heb nooit een 
tekenopleiding gevolgd. Ik kreeg 
het wellicht met de genen mee. Een 
neef langs moederskant graveerde 
prachtig op glazen flessen”, bekent 
Willy. 

Willy Steurs mag dan tachtig jaar 
zijn geworden, één droom koestert 
hij nog steeds. “Ik had graag mijn 
kledingstukken tentoongesteld 
in het MoMu in Antwerpen. Ik heb 
er ooit contact voor gelegd met 
de directrice, maar het is er nooit 
van gekomen.” Liefhebbers keken 
alleszins hun ogen uit in het GC Jan 
vander Noot. 

Restauratie reinigen van 
schilderijen op doek of pa-
neel, vergulden en herstel-
len van de omlijsting en 
andere kunstwerken, tel 
03.658.71.20 of 0474.59.02.62

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

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

 RESTAURATIE VAN 
ANTIEKE MEUBELEN

Paul Goyvaerts
0496 43 68 54



PARK HAPPENING
SCHOTEN

27 AUGUSTUS 2022
@ PARK VAN SCHOTEN

GRATIS TOEGANG - VANAF 11U

SCHENKT GRATIS ACTIVITEITENBONS!!

MAX 1 STROOK PER GEZIN, GEEN KOPIES

ACTIVITEITENBON

ACTIVITEITENBON

ACTIVITEITENBON

ACTIVITEITENBON

ACTIVITEITENBON

ACTIVITEITENBON

MET PLEZIER 
GESCHONKEN 

DOOR UW 
BODE 
VAN 

SCHOTEN
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John Leysenstraat 49 - 2321 Meer-Hoogstraten
Tel. 03 315 77 68 – Fax: 03 315 88 86

www.sprangers.be – info@sprangers.be

ZONDAG 4 SEPTEMBER 2022
WUUSTWEZEL-STERBOS

PLOEGENTIJDRIT CLUBS WUUSTWEZEL
start 12u00

prijsuitreiking 16u00
optreden van THE HINGE

inschrijvingen wtc.stertrappers@outlook.com

51ste GROTE PRIJS JEF LEONARD
WIELERWEDSTRIJD VOOR JUNIOREN

start 14u30
over 11 ronden van 9,5 km
organisatie Hoop Op Zege

Kampweg 145 • 2990 Wuustwezel • +32 (0)477 67 35 17
thijscools@telenet.be

TUINONTWERP,
AANLEG EN ONDERHOUD
NAAR IEDERS BUDGET.

Een mooi aangelegde en onderhouden
tuin is uw visitekaartje.
Daarom helpen we u graag
met het ontwerpen, aanleggen
en onderhouden van uw tuin.

We zijn gevestigd in Wuustwezel
en werken graag in de ruime
regio van de Kempen.

Organisatie: WK Hoop op zege
Gemeentebestuur Wuustwezel

-Flyer_Jef_Leonard_A5-2022.indd   1 5/08/22   10:49

Carrousel draait weer dankzij 
veertig jonge vrijwilligers      

Na twee moeilijk coronajaren maakte Carrousel dinsdagavond een 
droomdoorstart. Er waren meteen duizend mensen op de afspraak om in ideale 
omstandigheden te genieten van muziek en drankjes, die hen geserveerd 
werden door veertig enthousiaste vrijwilligers.

Die jongeren werden aangestuurd door anciens Michiel Penne en An Cox. Het 
Carrousel-koppel kan intussen ook rekenen op de schattige hulp van hun 
eigen kinderen Rik (4,5) en Lot (2). “Ze gingen er meteen helemaal in op. In 
zoverre dat we overwegen om op onze laatste dinsdag 30 augustus in de late 
namiddag voor hen en hun generatiegenootjes een kinderdisco te organiseren 
als opwarmertje”, lacht Michiel.

Opwarmen was op de openingsavond van de hittegolf niet echt nodig. Toch werd 
de uitstekende disco- en funkgroep Le Frique, met heel wat bekende gezichten 
uit Schilde en omgeving in de rangen, voorafgegaan door de Johnson Brothers. 
Het is de artiestennaam waarmee Wouter Jansen en zijn broer aanstekelijke 
plaatjes opleggen.

“Na alle ellende met mondmaskers en zo meer, voelde deze eerste oldskool 
Carrousel echt als een bevrijding en niet alleen voor ons, maar duidelijk ook 
voor de talrijke aanwezigen”, blikt Michiel Penne terug op een feestelijk avond 
zonder ook maar één valse noot. “Dat is in de eerste plaats te danken aan de 
fantastische ploeg medewerkers die zich ook de komende weken met veel 
plichtsbesef en energie over dit evenement zullen ontfermen. De vooral uit 
lokale scoutsmiddens gerekruteerde tappers, diensters en manusjes-van-
alles zijn dit keer met wel veertig aanwezig.”

Wie honger heeft, kan terecht aan de Frietbus van Daphné Roelants (24), de 
jonge lokale ondernemer uit Schilde. Een pintje, getapt in een herbruikbare 
beker, kost dit jaar 3 euro. Dat is iets meer dan voorheen, maar de inkom blijft 
gratis. Om 23 uur was het zoals aangekondigd gedaan met de muziek en de 
feestvreugde. De mensen in het centrum verdienen hun nachtrust. 

Intussen passeerden ook de bands Lisette en Jaguar Jaguar met evenveel 
succes in het Parkske. Op dinsdag 23 augustus draait de Carrousel al opnieuw 
met Boenkeroep en Band Marginal.

We vermelden nog dat met The Camel Joes op 30 augustus ook nog Sam, 
de broer van medeorganisator An Cox optreedt. Die band grossiert in 
machtige meezingers en wel klinkende classics. En zo lijkt Carrousel wel een 
familiefestival te worden. Al voelen alle medewerkers en bezoekers van dit 
sympathieke gebeuren in Schilde zich eigenlijk sowieso al een beetje familie 
van elkaar. Naast The Camel Joes treedt die slotavond ook nog de Dire Straits-
covergroep Cooking with Knopfler op. Wie de groep van Bart Buls en David 
Piedfort al in Schoten aan het werk zag op de zomeravond in Schoten, weet dat 
ze topkwaliteit brengen.



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

Vroedvrouw aan huis
Pre- en postnatale begeleiding

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

vroedvrouwenteam@wgkantwerpen.be
www.witgelekruis.be

 Wachtdienst
 dierenartsen

voor Antwerpen en omgeving 
gedurende weekend & feestdagen

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

 Wachtdienst
 dierenartsen

Aangepaste behandeling voor
diabetes- en reumapatiënten

Braamstraat 4
2970 Schilde

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

AA groep “Carpe Diem”
Schilde - Hulp aan mensen met een 

drankprobleem
INFO: PETER

TEL: 0478 277 541

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

Casa Callenta

Casa Callenta is een warm (t-) huis voor en door 
lotgenoten met kanker én hun omgeving op de 
rand van Schoten en Brasschaat. Wekelijks 
organiseren zij ontmoetingsmomenten. Zo 
kun je op 29 augustus koken met Niek, op 30 
augustus is er een workshop make-up, op 31 
augustus is er een introductie Beweeg & Dans, 
op 6 september kun je gaan wandelen in het 
park en 8 september kun je pétanque spelen.  

Op 10 september tenslotte kun je mee wandelen tijdens Levensloop Schoten. 
Meer info & uren op www.casacallenta.be of 03 653 52 74.

 TANDARTS
Wachtdienst 

Antwerpen Centraal 
oproepnummer

Tel.: 0903/399 69
weekend feestdagen

Zelfstandige 
Verpleegkundigen

www.vbzv.be
of 070/222 678

Tele-onthaal
Antwerpen Tel. 106

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

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

ANTIGIFCENTRUMANTIGIFCENTRUM

Coda Palliatieve
zorgverlening v.z.w.:

advies en hulp rond palliatieve zorg
coördinatie thuiszorg

secretariaat: CODA HOSPICE

Algem. nummer 03 432 78 44
Wachtdienst 03 432 78 40
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