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Oldtimers in gans de regio

KUS zorgt voor Montmartre in Schoten

Wezel Culinair

Sint-Job Zomert

Brecht – Nieuw gemeentehuis kost
tien miljoen euro, gemeenteraad
zet licht op groen
Brecht heeft de omgevingsvergunning op zak voor het nieuwe administratieve
centrum. De gemeenteraad keurde ook het bestek goed voor de grondige verbouwing
van gemeenschapscentrum Jan vander Noot tot volwaardig gemeentehuis. De kosten
worden geraamd op tien miljoen euro inclusief btw.
Nu het licht op groen staat kan de gemeente een aannemer aanstellen. De werken
kunnen dan in december of januari starten. De totale uitvoeringstermijn neemt 560
kalenderdagen in. Geschat wordt dat ze duren tot in de tweede helft van 2024. Het
nieuwe gemeentehuis is uitgetekend door het architectenteam Met Zicht Op Zee. “Het
huidige GC van 2.286 vierkante meter wordt bijna dubbel zo groot, tot een oppervlakte
van 4.240 vierkante meter. Het gebouw krijgt een extra verdieping, extra kelderruimte
voor het archief en een ontmoetingsruimte vooraan van ruim 450 vierkante meter”,
schets schepen van Openbare Werken Daan De Veuster (CD&V). Via deze luifel krijgen
burgers toegang tot het gebouw. Deze gaanderij kan ook fungeren als ruimte voor
een voorstelling of optredens. Op de luifel komt ook een terras. In het gebouw zijn
verschillende zalen voorzien voor activiteiten van bijvoorbeeld de lokale verenigingen.
De architectuur- en stabiliteitswerken nemen de grootste hap uit het budget. Zo komen
er meer zonnepanelen en wordt geothermie gebruikt om het gebouw te verwarmen
en te koelen. In tegenstelling tot het huidige gemeentehuis in Kasteel Neut verhoogt
dit het comfort voor zowel bezoekers als medewerkers. Er komen verder zo’n vijftig
fietsenstallingen, en een bushalte met veertien fietsstalplaatsen in de Venusstraat.
“Het is een grote investering, maar we bieden nu een gemeentehuis op maat van
alle burgers”, benadrukt De Veuster. “In dit bedrag zit niet de aankoop van Uniq en
verbouwing op termijn van Kasteel Neut tot bib. Het totale bedrag zal dus veel hoger
liggen dan wat we vandaag goedkeuren. De schuldenlast van de gemeente ligt zo
veel hoger”, merkt fractieleidster Marianne Van den Lemmer (Vlaams Belang). “De
projecten zullen impact hebben op de schuldenlast. Maar we hebben dit al grotendeels
voorzien in het meerjarenplan”, reageert De Veuster. Raadslid Luc Torfs (Groen) deelt de
bekommernis van Van den Lemmer. “Is er rekening gehouden met de prijsstijgingen van
vandaag? Hoe gaat het bestuur daarmee om?”

Raadslid Joziena Slegers (Oprecht Brecht) stelt zich dan weer vragen bij de timing. “Is
het huidige economische klimaat het juiste moment voor zo’n grote investering, kan hier
nog prioriteit aan worden gegeven? De toename van aanvragen bij het OCMW zal druk
zetten op de gemeentefinanciën. En met de komende vergrijzingsgolf dringt een nieuw of
gerenoveerd woonzorgcentrum zich op.” Burgemeester Sven Deckers (N-VA) stelt gerust:
“De meerkost van 25% vandaag in de bouwsector hebben we al meegenomen in de
raming. De huidige energiecrisis toont aan dat het net nu van belang is om investeringen
te doen om energiekosten te drukken. Het huidige gemeentehuis is sowieso toe aan een
serieuze renovatie. Op sommige plaatsen regent het binnen. Het is verstandiger om voor
een duurzame oplossing te kiezen.” Tijdens de verbouwing werken de gemeentediensten
gewoon voort op de verschillende locaties. Er wordt wel een tijdelijke parking met 46
plaatsen ingericht. “Dat is minder dan nu, maar een deel wordt werfzone”, verklaart De
Veuster. Enkel de hoofdbib en de ‘gemeenschapsvormende activiteiten’ verhuizen naar
de nieuwe Uniq op de Gemeenteplaats. Het gebouw wordt volgende week opgeleverd.
De bibliotheek opent op 1 oktober op haar nieuwe locatie. Ongeveer een maand
later kunnen daar ook opnieuw culturele activiteiten plaatsvinden in het tijdelijke
gemeenschapscentrum. De toegang ligt aan de zijkant van Uniq in de Mudeausstraat.
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Project Molenzicht is gelegen op de hoek
van de Theofiel van Cauwenberghslei en de
Kruispadstraat te Schoten, in het centrum van
de gemeente.

Nieuwbouwproject 'Molenzicht'
voorziet 14 appartementen (reeds 10 verkocht),
4 woningen en 1 winkelpand met ondergrondse
parking, fietsenberging en 12 privatieve bergingen.
De appartementen zijn telkens bereikbaar via twee
gemeenschappelijke traphallen met lift.
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Alle appartementen worden volledig afgewerkt
met hoogwaardige materialen volgens het bijgevoegd lastenboek. De koper beschikt over ruime
budgetten om zijn appartement naar eigen smaak
af te werken. Zo is er, bijvoorbeeld, een ruime
keuze voorzien voor vloeren of parket.
De gelijkvloers appartementen zijn voorzien van
een zonnige stadstuin. De andere appartementen
beschikken alle over een terras.
Het volledige goed is onderkelderd en biedt plaats
voor 19 parkeerplaatsen waarvan 2 plaatsen voor
mindervaliden en 12 bergingen. Er is een ruim
afsluitbare fietsenberging aanwezig waar 25 fietsen in kunnen geplaatst worden. Deze kelder
is bereikbaar via twee liften en twee traphallen.
Er werd gestreefd naar een stijlvolle en moderne
vormgeving, die focust op kwaliteitsvol wonen met
extra aandacht voor isolatie en gebruik van duurzame energie.

in
KANTOOR STABROEK
info@vastgoed03.be
T: 03 568 03 03

KANTOOR KAPELLEN
info@vastgoed03.be
T: 03 568 03 03

KANTOOR ZANDVLIET
info@vastgoed03.be
T: 03 568 03 03

Dorpsstraat 84
2940 Stabroek

Hoevensebaan 11
2950 Kapellen

Botermarkt
2040 Zandvliet

WWW.VASTGOED03.BE
Adv_Vastgoed03_BvS_190x260mm.indd 1

15/09/2022 16:13

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

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

kantoor.fidelia@verz.kbc.be

RPR 0835.351.726

Sapsappel en Beweging.net persen
samen 2100 liter fruitsap uit de
Voorkempen
3.500 kilogram appelen, peren en zelfs druiven werden verwerkt tot 2.100 liter
versgeperst fruitsap. Een huzarenstukje van Beweging .net en de Sapsappel dat
35 gezinnen doet genieten van een lekker, gezond en goedkoop product van eigen
Schotense bodem, al namen ook hobbytelers uit de randgemeenten graag deel.
Sapsappel, de mobiele persmachine van Jan Vandenbosch en Erika Schellens
uit Brecht, nam dit jaar een vliegende start. Na een valse start vorig jaar had
het gemeentebestuur van Schoten haar lesje geleerd en ervoor gezorgd dat de

www.fideliaverzekeringen.be

Snoeien en vellen van bomen
met hoogtewerker
+ stronken frezen
Te koop gevraagd: lp’s
en rock, schilderijen,
spullen
van
zolder,
tel
03.663.65.70

pop
oude
enz..
Z721

Zoek voltijds of halftijds werk
als 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

www.bomen-patrickgeerts.be

0495 22 38 63

nieuwbouw - renovatie - herstelling
Plaatsen van rookmelders
Domotica !

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

medewerkers van groendienst en milieudienst nu wel alle technische faciliteiten op
orde kregen in de gemeentelijke boerderij.
Hobbykwekers kwamen niet enkel uit Schoten maar ook uit buurgemeenten. Zij
waren één en al lof voor het genomen initiatief en de vlotte organisatie. Ook voor
de kleuters, leerlingen, leerkrachten en enkele ouders van de Tuimelaar was het een
unieke ervaring om deze persmachine aan het werk te zien.
“Wie deze unieke kans gemist heeft maar nog appelen en of peren heeft, kan altijd nog
terecht in een andere gemeente maar snel reageren is wel de boodschap. Neem dus
zeker op een kijkje op www.sapsappel.be en maak een afspraak”, aldus Erik Maes van
Beweging.net in Schoten.

BRASSCHAAT

MERKSEM

MORTSEL

SINT-JOB

BORSBEEK

Gezellig app. 86m², op de 1ste
verd., rustig gelegen, Leefr.,
open kk, 2 slk, badk, terras. Incl.
garagebox.
€ 259.000,00

Verzorgd app. 100m2, op 2e verd.,
in het centr. Gezellige leefrmte,
halfopen kk, 2 slk, badk, balkon +
ZW-terras,...
€ 268.000,00

Modern app. 79m², op 1e verd.,
centr. gel., 2 slk, kk, badk, deels
overdekt terr. (42m²), autostnplts,
kelderberg.,...
€ 319.000,00

Verzorgde woning op 462m², rust
gel. nabij centr. en Brechtse Heide.
Liv 38m², open kk, 1 slk, badk, gar,
mooie tuin.
€ 325.000,00

Verzorgde woning op 228m²,
centr. gel. Liv, kk, badk, 3 slk, ver.,
inpand. gar. /keld., mooie tuin met
tuinhuis,...
€ 334.500,00

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

Bredabaan 750/2V: EPC: 136 kWh/m2
Vg-Wg-Gmo-Gvkr-Gvv

Van Peborghlei 15/1V: EPC: 97,20 kWh/m2
Vg-Wg-Gmo-Gvkr-Gvv

Reeboklaan 2: EPC: 263 kWh/m²
Sted. inlichtingen in aanvraag

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

SINT-JOB

SINT-JOB

SINT-JOB

SCHOTEN

BRECHT-ZUID

Te renoveren HOB op 598m²,
rustig gelegen, 2 woonkmrs, 2
kk, 4 slk, 2 badk, gezellige tuin mt
garage,...
€ 335.000,00

Recent app. 86m2, op de
1e verd., in centr. Liv., kk,
2 slk, badk, terr., garagebox,
autostnplts,...
€ 339.000,00

Ruime HOB op 472m², rustig gel.,
Leefrmte, kk, 3 slk, vernwde badk,
zold., polyv. rmte (23,5m²), tuin,
gar.,...
€ 349.000,00

Verzorgd app. 125m2, op de
1ste verd., in centr. Liv., kk, badk,
2 slk, 2 terrassen (1 overdekt). Incl.
garagebox,... .
€ 359.000,00

Gezellig landhuis op 860m²,
rustig gel. Leefrmte, keuken,
badk, 3 slk, inpandige garage,
omh. tuin,...
€ 360.000,00

Wijngaardlaan 5: EPC: 468 kWh/m2
Vg-Wg-Gmo-Gvkr-Gvv

Brugstraat 204/1R: EPC: 81,60 kWh/m2
Vg-Wg-Gmo-Gvkr-Gvv

Braakstraat 63: EPC: 413 kWh/m2
Vg-Wg-Gmo-Gvkr-Vv

Churchillaan 82 bus 1: EPC: 130 kWh/m2
Vg-Wg-Gmo-Gvkr-Gvv

Pierrelaan 11: EPC: 685 kWh/m2
Vg-Wp-Gmo-Gvkr-Gvv

BRECHT-ZUID

BRECHT

SINT-JOB

SINT-LENAARTS

BRECHT-ZUID

Gelijkvloerse
woning
op
1.200m², bosrijk gelegen. Liv.,
open kk, 2 slk, badk, omh. tuin mt
terras, garagebox,... € 369.000,00

Gerenoveerde
woning
HOB
op 433m², in centr. Liv., kk, 3 slk,
badk, bur., kelder, gar., tuin mt
terr. tuinhuis,...
€ 375.000,00

Verzorgde gelijkvl. woning op
890m², groene omg., Liv., kk,
3 slk, badk, veranda, zolder, gar.,
tuin mt terr.,...
€ 379.000,00

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

Eigentijdse woning op 730m²,
rust. gel.; Liv. (44m²), kk, 3 slk, badk,
bur., inpand. gar., aangelegde tuin
mt 2 terr.,...
€ 445.000,00

Mieksebaan 152: EPC: 375 kWh/m2
Vg-Gvr-Gmo-Gvkr-Gvv

Oude Veldstraat 9: EPC: 523 kWh/m2
Sted. inlichtingen in aanvraag

Cambeenbos Laan E6: EPC: 357 kWh/m2
Sted. inlichtingen in aanvraag

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

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

BRECHT-ZUID

SINT-JOB

SINT-JOB

DEURNE

SCHILDE

Rme split-level woning op
1.357m2, rustig gel. Liv, kk + bijkk,
3 slk, badk, bureel, kelder., garage.,
tuin mt terr.,...
€ 449.000,00

Gelijkvl. woning op 2.506m²,
centraal gel. bij Brechtse Heide!
Liv, kk, 3 slk, badk, gar, zolder
(uitbreid.mog.).
€ 469.000,00

Gelijkvloerse woning op 1.081m2,
centr. gel. Liv., kk, badk, 2 slk
(uitbreid. mog.), zold., omh. tuin,
garagebox,...
€ 469.000,00

Herenwoning op 145m², centr.
gel. ingedeeld in 3 app., 3 slk, 3
badk, ver., tuin mt terr,... Allen
verhuurd.
€ 485.000,00

Rme split-level villa op 1.376m2,
landelijk gel. Liv., kk, 5 slk, 2 badk,
bur., zold., inpand. gar., tuin mt
terr., zwemb.,...
€ 675.000,00

Kromvenlaan 3: EPC: 427 kWh/m2
Sted. inlichtingen in aanvraag

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

Bergsebaan 92: EPC: 304 kWh/m2
Vg-Wg-Gmo-Gvkr-Gvv

Plankenbergstraat 63: EPC: 243 kWh/m2
Gvg-Wg-Gmo-Gvkr-Gvv

Moerhoflaan 39: EPC: 181 kWh/m2
Sted. inlichtingen in aanvraag

BRECHT

BRASSCHAAT

BRECHT-ZUID

SINT-LENAARTS

Excl.
luxe
duplex
dakapp
240m², in centr, 4 slk, 3 badk,
2 grote terrassen, 3 gar. +
2 stnplts.,…
€ 695.000,00

Renovatieproject HOB op 823m²,
centr. gel. Liv., bureel, open kk,
5 slk, 2 badk, zold., kelder (60m²),
tuin mt terr.,...
€ 725.000,00

Verzorgde villa op 2.725m², rust.
gel., Liv., kk, 4 slk, 2 badk, polyv.
rmte (50m²), dubb. inpand. gar.,
mooie parktuin.
€ 775.000,00

Bijzonder eigendom op 18.910m²,
Villa mt 3 slk, polyv. zold., inpand.
gar. + bedrijfsgeb. + stallen en
weiland (1,4h²),...
€ 875.000,00

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

Bredabaan 110: EPC: 622 kWh/m2
Gvg-Wp-Gmo-Gvkr-Gvv

T. van der Vekenlaan 10: EPC: 288 kWh/m²
Sted. inlichtingen in aanvraag

Kraaienhorst 9-9A EPC: 392 kWh/m²
Vg-Ag-Gmo-Gvkr-Gvv

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

T. 03 636 47 47
www.coga.be

GRATIS WAARDEBEPALING
PERSOONLIJK • DESKUNDIG • GEDREVEN

KANTOOR NOORD
GEMEENTEPLAATS 17
2960 BRECHT

NAJAARSACTIES tot en met 14/10
GRATIS PLAATSING GLAS
+ 5% KORTING
OP PERSONALISATIE OPTIES

Wij zijn deelnemer aan

Op zondag 25 september kan u
onze toonzaal bezoeken uitsluitend op afspraak
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Welkom bij Albert Heijn Merksem!
onze openingsuren:
maandag

13:00 - 20:00

dinsdag

08:00 - 20:00

woensdag

08:00 - 20:00

donderdag

08:00 - 20:00

vrijdag

08:00 - 20:00

zaterdag

08:00 - 20:00

zondag & feestdagen

09:00 - 12:00

Albert Heijn Merksem
Bredabaan 387

Sloop Boby-Land zorgt
voor controverse
Er zijn concrete plannen voor de sloop van Boby-Land of wat er nog
rest van de toeristische trekpleister in Schoten, waar destijds ook een
openluchtzwembad omheen lag. De firma Ressimmo van de familie Snelders
wil in de plaats van het vervallen bootgebouw negen eengezinswoningen
bouwen. ‘Erfgoedridder’ Frederik Janssens is een petitie gestart om op
z’n minst het originele bouwvolume te behouden. De projectontwikkelaar
overweegt om het beeld van de zeehond, zowat de mascotte van Boby-Land,
terug te zetten als tastbare herinnering.
Het gebouw in de vorm van een oude pakketboot is een eyecatcher langs
de Brechtsebaan. Het merkwaardige gebouw werd in 1932 neergezet door de
familie Klint. Het was tot de jaren zeventig van de vorige eeuw het bruisende
centrum van Boby-Land, een recreatiepark avant-la-lettre. Als je de oude
foto’s en postkaarten uit die tijd ziet, lijkt het wel of de Belgisch kust tot in
Schoten reikte.
Er was een restaurant met terras omgeven door water: de achtergelegen
vaart, maar ook een zwembad aan de voorzijde. Op een gegeven moment
plonsde daar zelfs een geadopteerd zeehondje in rond. In de naaste omgeving
stonden bungalows waar mensen hun vakantie doorbrachten. Sommige
bungalows staan er nog steeds, weliswaar voor permanent verblijf.
In een recenter verleden deed ‘den boot’ nog dienst als dancing (Love Boat,
Canzonetta), restaurant (Den Boot en Mir-à-l’Eau) en seksclub (Circle Club).
Alle grote internationale artiesten uit de jaren zeventig en tachtig van de
vorige eeuw traden er op. Wie Boby-Land vandaag passeert, kan niet anders
dan vaststellen dat de gloriedagen lang voorbij zijn. Het gebouw staat sinds
het vertrek van de seksclub nu al drie jaar volledig leeg en heeft zware averij
opgelopen.

“Dit gebouw alsnog renoveren is financieel onverantwoord, als het al
technisch mogelijk is”, vertelt Philippe Selders van Ressimmo. “Mevrouw Vera
Vanderauwera, eigenares van Boby-Land, heeft in het verleden meerdere
voorstellen gedaan om haar goedgelegen eigendom te herwaarderen. Telkens
stuitte ze op verzet en afkeuring.”
“Deze plannen voor negen ruime bel-etagewoningen werden afgetoetst bij
de gemeente en naar ons aanvoelen gunstig onthaald. De leefruimte op de
eerste verdieping geeft de bewoners straks uitzicht op de vaart. We hopen
eind dit jaar over een bouwvergunning te kunnen beschikken.”
Architect Werner Braeckmans, die de plannen voor Ressimmo uittekende, is
zelf Schotenaar en lid van de erfgoedraad. Hij kent de lokale geschiedenis en
vindt het gebouw zelf ook best charmant, al werd het in de loop der tijden
vaak verbouwd en verminkt. “Belangrijker nog: ‘den boot’ zit vol asbest, tot
de dragende elementen toe. Dit schip is bij wijze van spreken al gezonken en
echt niet meer te redden”, stelt de architect.
Philippe Snelders van Ressimmo beseft dat Boby-Land gevoelig ligt in Schoten
en bij veel mensen dierbare herinneringen oproept. “Wij zijn bereid om als
verwijzing naar dat roemrijke verleden het iconische beeld van de zeehond,
dat destijds bij en later in het zwembad stond als fontein een plek te geven
aan onze woningen. Dat kan want het beeld staat sinds kort opnieuw bij de
eigenares thuis en zij wil het daarvoor ter beschikking stellen”, weet Snelders.
Architect Werner Braeckmans van zijn kant heeft al een artefact in de vorm
van een verzonken boeg ingetekend in de voorziene waterpartij (wadi),
eveneens een knipoog naar de vorige bestemming.
Frederik Janssens, een Schotenaar die al jaren en vaak tevergeefs
kruistochten voert tegen de afbraak van niet-beschermde, maar volgens
hem waardevolle gebouwen, heeft nog voor het openbaar onderzoek - dat
8 september van start ging - een petitie gelanceerd tegen de voorliggende
plannen.

Welkom bij Albert Heijn Schilde!
onze openingsuren:
maandag

12:00 - 20:00

dinsdag

08:00 - 20:00

woensdag

08:00 - 20:00

donderdag

08:00 - 20:00

vrijdag

08:00 - 20:00

zaterdag

08:00 - 20:00

zondag & feestdagen

08:00 - 12:00

Albert Heijn Schilde
Turnhoutsebaan 411

“Boby-Land maakt deel uit van de identiteit van Schoten en moet zeker
gedeeltelijk bewaard blijven”, vindt de man die conservatie en restauratie
studeerde aan de Antwerpse universiteit. “Het originele bouwvolume (19321950) is een mooi voorbeeld van pakketbootarchitectuur. Als we dat kunnen
redden en daarrond wat nieuwbouw voorzien, kan ik daarmee leven. Maar
alles zomaar vernietigen, kan niet.”
“Er is in Schoten al te veel van onze geschiedenis verloren gegaan uit
geldgewin”, vervolgt Janssens. “Deze plek ademt nostalgie, maar is meer

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

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

L

dan dat. Boby-Land was samen
met de bijhorende vijftig bungalows
best vooruitstrevend in z’n tijd. Het
kanaalwater werd bijvoorbeeld via
een ingenieus systeem gezuiverd. En
er zijn nog heel wat andere redenen
om Boby-Land zeker gedeeltelijk
boven water te houden.”
Het is straks aan het schepencollege
om de erfgoedwaarde van BobyLand en de haalbaarheid van een
restauratie juist in te schatten en
af te wegen tegen de meerwaarde
van een nieuwbouw, die komaf kan
maken met de nu verloederde inkom
van Schoten. Een moeilijke keuze.

TE HUUR APPARTEMENT

1ste verd. groot terras, 1 slpk
‘s-Gravenwezel (niet geschikt voor kinderen)

0493 42 80 79

OPEN
FLES
DAGEN

8&9
+ 15 & 16
OKT 2022
SCHOTEN

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 0468.16.88.12
Z747

KORTINGEN
VANAF 10%
&
5+1 FLES
GRATIS
ZATERDAG
VRIJE
TOEGANG

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

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

ZONDAG
OP RESERVATIE
MONDOVINO.BE

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

mondovinowine
wijnhandelmondovino

RESTAURATIE VAN
ANTIEKE MEUBELEN
Paul Goyvaerts
0496 43 68 54
Tuinaanleg
Ronny Kanora
Aanleg - onderhoud - renovatie
van tuinen - ontmossen gazon
Vrijblijvende prijsofferte

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

Blitz Oldtimerraly kent topeditie
onder de Vlemincktoren
“De vijfde editie van onze Blitzrally in Wijnegem was een topeditie”, getuigt
tStraat-voorzitter Geert Van Doninck. “65 wagens, een goeie 150 chauffeurs,
co-piloten en passagiers genoten van een zonovergoten dag over rustige wegen
doorheen de Kempen.
De start vond dit keer plaats aan de net door de gemeente gerenoveerde
Vlemincktoren die nu in gebruik is door de firma Avantgarden. Bijtanken achteraf
gebeurde in de zomerbar ZMRGM.
“We lieten de deelnemers een rist mooie kastelen en heerlijkheden zien en hadden
zoals elk jaar weer een fijne middagstop gevonden”, vertelt de voorzitter van Blitz.
“Den Herberg in Grobbendonk is een ongedwongen locatie midden het groen, die
nauwe banden heeft met onze Vlemincktoren in Wijnegem. Er heerste daar zoals
altijd een fijne en relaxte sfeer tussen rallyrijders van allerlei pluimage. Dat gaat

van Porsches uit de jaren 90 en Alfa’s uit de jaren 80 over 2CV’s uit de jaren 70 en
80 tot een jaguar SS100 uit 1936, ons oudste voertuig op de 5 jaar dat we deze rit
organiseren. Het was weer een bont gezelschap.”
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Hörmann België blaast 60 kaarsjes uit in 2022.
Daarblaast
zijn we
op! uit in 2022.
Hörmann België
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Daar
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Hörmann België blaast 60 kaarsjes
Om dit te vieren
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Daar zijn we trots op!kans op een
cashback
€ 2000!
De jij
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gedurende
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jubileumjaar
en
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Hörmann-producten.
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gedurende
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Ontdek het Hörmann-gamma bij uw
Ontdek het Hörmann-gamma bij uw plaatselijke Hörmann specialist
Ontdek het Hörmann-gamma bij uw plaatselijke Hörmann specialist

Heiken 19
Heiken
19
2960
Brecht
Heiken
19
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Brecht
2960 Brecht

03 / 330 10 10
03 / 330 10 10
info@vospoorten.be
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www.hormann.be
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RESTAURANT
TAVERNE

ELKE ZONDAG

BRUNCH

MET 2 UIT ETEN VOOR DE PRIJS VAN 1
45 € VOOR 2 PERSONEN

ONTBIJTEN
WIJ BIEDEN EEN HEERLIJK ONTBIJT AAN OP:

✂

VOORGERECHTEN
Gravad lax met skyr | mierikswortel | gebrande komkommerjus
OF
Romige kippensoep met kokos en geelwortel

HOOFDGERECHTEN
Gemarineerd varkenshaasje | crème en couscous van bloemkool | pickles puree
OF
Geroosterde heilbotfilet | velouté van spinazie | limoenboter | geconfijte aardappel

NAGERECHT
Tiramisu | koffieschuim | speculaascrumble
Geldig vanaf donderdag 22 september 2022 tem donderdag 10 november 2022
op woensdag- , donderdag – en vrijdagavond.
Reserveren met vermelding van bon is verplicht - de plaatsen zijn beperkt.

Zondag 25 september vanaf 10u
Zondag 2 oktober vanaf 10u
Zondag 30 oktober vanaf 10 u
Prijs: vanaf 21 € volwassenen en 13 € kind
Gelieve op voorhand te reserveren

NIEUWE OPENINGSUREN
Van woensdag tot en met zaterdag
vanaf 17u
Zondag vanaf 12u
op de dagen van ontbijt vanaf 10u
Voor koffietafels, feesten of andere
gelegenheden openen wij ook ’s middags.

Naam:
Emailadres:

Neem gerust contact op.

EETPLEZIER VOOR HET HELE GEZIN
WWW.GASTHOFVIJVERHOF.BE
/ VIJVERLEI
13 SCHOTEN
EETPLEZIER VOOR
HET HELE
GEZIN / 03 658 47 20
WWW.GASTHOFVIJVERHOF / VIJVERLEI 13 SCHOTEN / 03 658 47 20
ADV_Vijverhof_Sept_BvS_190x260mm.indd 1
Vijverhof_
advertentie/190x260_DEF.indd 1
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Aluminium & Glaswerken
Ramen • Deuren • Gevelconstructies • Rolluiken • Screens • Vliegenramen
Zagerijstraat 21 - 2960 Sint-Job-in-’t-Goor - T. 03 633 28 54 - www.aluma-constructies.be

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

BESTE PRIJS, SNELLE AFHANDELING!
& 0487/286 430

REPARATIE KLOKKEN
kan ook bij u thuis

0497 62 15 62
Alle klinkerwerken,
sierklinkers, kasseien,
tuinpaden, terrassen,
dolomiet enz ...

Gratis prijsofferte
Tel. 0475 38 55 69

Nieuwe opstelling en huisstijl
voor museum
Ruim twee jaar werd er gewerkt aan de vernieuwing van het Museum Albert Van Dyck in
het gemeentehuis van Schilde. Op vrijdag 2 september werd het resultaat van dat werk
voorgesteld aan het publiek. De vaste collectie van het museum kreeg een vernieuwde
opstelling, gepresenteerd aan de hand van een cultuurhistorische route langs belangrijke
levensthema’s van Van Dyck. De opstelling laat je kennismaken met onder meer zijn
woning, zijn Vlaamse literaire vrienden en zijn minder bekende werken geïnspireerd op
het moderne Antwerpen. Ook de collectie tekeningen en schilderijen die de gemeente
begin 2022 verwierf, zijn mee opgenomen in de nieuwe opstelling. Bezoeker kunnen bij
ruim dertig kunstwerken meer informatie en anekdotes oproepen via hun smartphone
of tablet.
Het museum kreeg, voor het eerst sinds de jaren 1990, ook een nieuw logo met bijhorende
huisstijl. Voor scholen, groepen en bezoekers met kinderen zijn er twee nieuwe educatieve
museumspellen uitgewerkt. “Ik ben erg
trots op het vernieuwde museum”, zegt
schepen van Cultuur Kathleen Krekels.
“De voorbije jaren konden door corona
verschillende geplande tentoonstellingen
niet doorgaan. De werkgroep van het
museum gebruikte de vrijgekomen tijd
en budget echter optimaal. Vandaag
zien we daar het resultaat van. Ook in de
toekomst blijven we verder werken aan
een attractief en modern museum.”
Het museum is ook virtueel te bezoeken
via de website. https://www.schilde.be/
beleef-schilde/museum-albert-van-dyck.

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

ZETELOPMAKERIJ
GORDIJNEN
PROJECTEN
PVC VLOEREN

VRAAG EEN
VRIJBLIJVENdE
OFFERTE aan

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

WWW.LEODRIES.BE

Wijnegem Bicycle Club warmt
op voor jubileumjaar
met mistige kanalenrit
De Wijnegem Bicycle Club bestaat in 2023 vijftig jaar. Dan hebben voorzitter Dré Van
Honsté en zijn team vast wat bijzonders in petto. Onlangs werd opgewarmd voor dat
jubileumjaar tijdens de Kanalenrit. Die stond ook dit jaar open voor niet-leden, maar die
moesten dan wel aanpikken aan de A- of B-ploeg van de oranje brigade.
“Vorig jaar kregen we een fikse boete (250 euro) van de stad Lier omdat we een pijl
hadden uitgehangen. Dat risico wilden we liever niet meer lopen”, aldus Van Honsté.
Daarom en mogelijk ook door de dichte mist die over het Albert- en Netekanaal hing, bleef

Het Open Poortje vzw heeft een vrijwilligerswerking
die Domo heet.
We zoeken VRIJWILLIGERS die kwetsbare gezinnen met jonge
kinderen willen helpen. Iets voor jou? Voor vragen: mail naar
rafaela@domoantwerpsekempen.be 0499 90 89 44.
Zie ook www.domoantwerpsekempen.be

Caravan te koop gevraagd.
Liefst in goede staat,
mag oud zijn.

Tel. 0495 52 95 27

ONDERHOUD, SNOEIEN,
ook kleine tuinen
Tel. 03 321 86 38
0479 282 605
de opkomst onder de verwachtingen.
Ook bevriende wielerclubs gaven forfait.
Alleen WTC Heultje maakte de verre
verplaatsing naar de kanaalgemeente.
“Toch waren de twee begeleide ritten van
onze A en B-ploeg op zich een succes. De
ritten waren dus niet afgepijld, wegens de
onverzettelijkheid van de stad Lier en het
dreigen met boetes. Volgend jaar zorgen
wij ook voor gps-files, zodat het afpijlen
niet meer nodig is, en ook individuen de
rit kunnen maken.”

WWW.FRAMANDI.BE

STIJL & COMFORT
1000 M SCHOENEN • LEDERWAREN • REISARTIKELEN
2

-10%

OP HEEL DE COLLECTIE!
Bij afgifte van deze bon
Niet cumuleerbaar met andere kortingen
Geldig tem 30 september 2022

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.

Terugblik op kerk met
onduidelijke toekomst
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Bezoekers van Open Monumentendag hebben de Witte Kerk van Schilde-Bergen kunnen
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sharing | food | drinks
terras | parking | speeltuin
feesten en vergaderingen

Bij afgifte van deze bon.
Als aperitief bij de maaltijd.

✂

Gratis Glas Cava
Onze thema-avonden
Graag op reservatie

Niet combineerbaar met andere voordelen

Dinsdag
1,2kg Côte à l’os + fles huiswijn
Woensdag
Gamba’s à volonté
Donderdag
Geglaceerde ribbetjes à volonté
Vrijdag
Mosselen natuur à volonté

€ 67 | 2p
€ 27,5 | pp
€ 25 | pp
€ 26,5 | pp

Reserveren via telefoon, website of Tablebooker
Leuk cadeau voor de feestdagen? Schenk een cadeaubon!
Merksemsebaan 278 | 2110 Wijnegem | 03 284 38 59
Bezoek onze website WWW.TER-VENNEN.BE | Volg ons op Instagram @TERVENNEN
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Herentalsebaan 451 - 2160 Wommelgem
03 320 80 80 - www.adrconstruct.be

Harmonie De Vriendenband uit
Zoersel heeft een nieuwe dirigent
Harmonie De Vriendenband heeft een nieuwe dirigent, Ward Mangelschots, en dat
wordt uiteraard gevierd met een jaar vol concerten, zoals 9 oktober om 15u in Café
Pourtous in Sint-Antonius-Zoersel en natuurlijk hun Kerstconcerten op 17 en 18
december.
Ward studeerde aan het conservatorium van Brussel en het Lemmensinstituut in
Leuven. Hij is master in de muziek en is heden leerkracht koper aan de muziekacademies
van Herentals, Noorderkempen en Mol. Verder speelt hij ook solo-cornet bij de
Festival Brassband en is hij oprichter
en trompettist bij de Brasshouseband
“Mina’s House Rats”.
Maar De Vriendenband uit Sint-Antonius
wil ook uitbreiden. Ben je dus muzikant
uit Zoersel en omstreken en zoek je
een fijn orkest om op vrijdagavond te
repeteren, dan is De Vriendenband zeker
jouw ding. Op vrijdag 30 september
houdt De Vriendenband zelfs een Open
Repetitieavond waarbij je eens kan
komen kijken en/of meespelen in hun
eigen lokaal (Bethaniënlei 108b, in SintAntonius). Geef een seintje vooraf via
info@devriendenband.be, dan liggen je
partituren klaar.
Meer info over Koninklijke Harmonie De
Vriendenband: www.devriendenband.be

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

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

HONDENVERZORGING

BOBBYLAND

Jachtwachtersdreef 312
2900 SCHOTEN

TEL.: 03 663 35 76

GEHAALD EN GEBRACHT

(B)

HIGHWAY TO THE BLUES
(B) BILL & THE BURNERS
(NL) DRY RIVERBED TRIO
(B) LAST CALL

DE KAEKELAAR CC st.- cordulastr. 10

SCHOTEN

deuren: 19u - start: 19 u30
INFO OF KAART: BLUESINSCHOTEN@TELENET.BE | DEN TROL - DE LINDEKENS | VVK: € 20 (tot 16-11-'22)
- 18 JAAR: € 10 - KASSA: € 25

WWW.BLUESINSCHOTEN.BE

V.U.: BLUE EVENT VZW - KUIPERSAKKERSTRAAT 55 - 2900 SCHOTEN
FOTO: 2021 © Marc Verdonck - www.frontview-magazine.be

MET MEDEWERKING VAN DEZE SPONSORS

ST.-CORDULASTRAAT 1 0 SCHOTEN

BELEGDE BROODJES EN VEEL MEER

W W W. A R G E N TA . B E

Koloniestraat 61- SCHOTEN

schoten
www.daemsbegrafenissen.be

SCHOTEN VILLERSLEI 84

www.kolum.be

begrafenissen - crematies

gebr.vdBERGHE
CARROSSERIE
LAKKERIJ
INTERIEURLAKWERK

SINT-CORDULASTRAAT 19/1

Bakkerij De Wit ontwikkelt nieuw
streekproduct: Schotense KUS-cake
Een fruitige cake in de vorm van twee volle velvet roze lippen. Dat is het nieuwste
streekproduct uit Schoten. Het was kunstenaar Hedwig Verheyen die de vonk deed
overslaan van haar collectief Kunst Uit Schoten (KUS) naar Jan Haemels en zijn
patissier Joyce Neys van Bakkerij De Wit. “Pittig, smeuïg, krokant en verslavend
lekker”, klinkt de opdrachtgeefster alvast erg ‘verliefd’ op het zoete visitekaartje van
de Schotense amateurkunstenaars. Deze was in primeur te proeven op de tweede
Kunstenmarkt van 11 september.
De tweede kunstenmarkt belooft nog grootser te worden dan de eerste zo succesvolle
en drukbezochte editie van vorig jaar. “Vijftig kunstenaars en ambachtslieden
– twintig meer dan in 2021 - zullen dit keer niet alle de hele site tussen SintCordulakerk en Braembibiliotheek inpalmen, maar ook het hele grasveld rond de
kerk”, vertelt medeorganisator en viltkunstenaar Simone Dörflinger. “Schilderkunst,
lassen, glaskunst, illustratoren, koren,… Je kan haast geen discipline bedenken die
niet vertegenwoordigd zal zijn. Alles wordt netjes gepresenteerd in mooie kramen.

“Ik heb alle Schotense bakkers proberen
warm te maken. Uit het aanbod hebben
we vrij snel de creatie van Bakkerij De
Wit gekozen. Dit is echt wat we voor
ogen hadden en onze KUS-cake smaakt
nog hemels ook”, aldus Verheyen.

Bakker Jan Haemels, al 29 jaar aan de
oven van Bakkerij De Wit in wijk SintFilippus, krijgt van die lovende woorden
WWW.GEBR-VDB.BE
haast de kleur van zijn nieuwste baksel.
Hij geeft de ‘credits’ mede aan zijn jonge
patissier Joyce Neys. “We hebben deze
cake de voorbije weken samen bedacht en uitgewerkt”, vertelt Jan. “Aanvankelijk
hadden we een mousse in gedachten, maar die laat zich niet zo gemakkelijk vervoeren
en reproduceren want het is de bedoeling dat meerdere collega’s de KUS-cake
straks zullen maken en verkopen. Deze kan tegen een stootje, maar is tegelijk toch
bijzonder”, aldus de laureaat.

www.newdelivery.be

DRUKKERIJ - UITGEVERIJ

cafedentrol.be

www.jdm.be

Doorlopend zijn er optredens en
natuurlijk valt er wat te drinken en te
eten.”
Op deze tweede Kunstenmarkt zullen de
Schotenaren ook kunnen kennismaken
met een nieuw streekproduct.
Schrijfster, vertelster en voornaam
KUS-lid Hedwig Verheyen kwam met
het idee voor de dag om een eigen
streekproduct te creëren dat de
waarden van de lokale kunstenaars in
zich draagt: passie, toegankelijkheid en
schoonheid.

SCHOTEN

METROPOOLSTRAAT 30 - SCHOTEN

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

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

Iefke Hendrickx kondigt nu
actie aan. “Metingen door onze
verkeersexperten van de politie
en het lokaal bestuur hebben
aangetoond dat een situatie met
éénrichtingsverkeer mogelijk soelaas
kan brengen. Daarom doen we nu een
proef van zes maanden, ingaand op 15
september. Tijdens die periode zal je in
de Fluitbergstraat alleen nog richting
centrum mogen rijden. Parkeren
mag nog altijd langs beide zijden van
de straat, zoals nu, maar dan wel in
dezelfde richting. Fietsers mogen
in beide richtingen blijven rijden,
behalve speedpedelecs.”
Het schepencollege zal na
zes maanden beslissen of het
eenrichtingsverkeer definitief wordt.

Opnieuw experiment met eenrichtingsverkeer: nu in Fluitbergstraat
Na de Kasteelwijk, voert de gemeente nu ook in de Fluitbergstraat
éénrichtingsverkeer in. Het gaat om een proef van zes maanden.
De woordvoerder van wijkvereniging H, die ook de Zandstappenstraat, Nationale
Werf, Zaatstraat en een stuk Kruispadstraat vertegenwoordigt, kaart de
problematiek van de verkeersdrukte al lang aan. Om zijn vraag tot ingrijpen
kracht bij te zetten, had hij vorig jaar nog een petitie bezorgd aan schepen van
Mobiliteit Iefke Hendrickx. Alleen al Pittoors’ eigen wagen werd naar verluidt al
drie keer aangereden en bij het dwarsen valt er ook bij andere bewoners geregeld
blikschade te noteren. Een eerder ingevoerd verbod op zwaar verkeer, blijkt
onvoldoende vruchten af te werpen.

Kwaliteit zonder zorgen

UW BADKAMER LATEN OPMETEN
DOOR ONZE RENOVATIE-EXPERT?
✔

✆ 03 680 19 50

✔ Eén vaste contactpersoon

Renoveren op ruim 1 week

✔ +50 jaar ervaring

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

Cultureel seizoen gestart met dubbelexpo in Zoersel en Antwerpen
Ook in Zoersel is het nieuwe cultureel seizoen gestart. Het aanbod is divers, met
onder meer een try-out van komiek Lukas Lelie op zaterdag 24 september, een
lezing over Hendrik Conscience en De loteling op vrijdag 21 oktober, en verschillende
filmvoorstellingen. Maar de blikvanger van het najaar is een historische tentoonstelling
van Pol Mara en tijdgenoten, op poten gezet samen met Bob Daems van de Provincie
Antwerpen en Ernest Van Buynder, erevoorzitter van het MuHKA.
De werken van kunstenaar Pol Mara (1920 – 1998) zijn momenteel op twee plaatsen
te bekijken. De kern van de tentoonstelling in Zoersel wordt gevormd door werk uit
de provinciale kunstcollectie, aangevuld met bruiklenen uit andere verzamelingen,
onder meer van Universiteit Antwerpen. De expo is chronologisch opgebouwd, van
de jaren 1950 tot de jaren 1990, en gaat in dialoog met werken van elf tijdgenoten.

Met kunst van Paul Ibou en Jan Dries, twee ereburgers van Zoersel, is Zoersel goed
vertegenwoordigd. Mara woonde trouwens zelf enige tijd in Pulderbos, vlak bij
Zoersel. De expo wordt aangevuld met een lezing op donderdag 22 september over de
kunstenaarsgroep G58, waarvan Mara stichtend lid was. Tegelijk met de presentatie
in Zoersel toont de provincie, dat heel wat kunstwerken van Mara bezit, een eigen
selectie in het Provinciehuis.
Op 8 december 2020 was het een eeuw geleden dat kunstenaar Pol Mara (1920-1998)
als Leopold Leysen werd geboren in Borgerhout. Die datum was de aanleiding voor
deze dubbelexpo, die door de coronacrisis twee maal werd uitgesteld. ‘Pol Mara (19201998) en tijdgenoten’ loopt nog tot en met zondag 25 september in cultuurhuis de Bijl in
Zoersel. Meer info over de lezing (7 euro, reserveren niet nodig) via www.zoersel.be. De
expo in het provinciehuis van Antwerpen is te bezoeken tot en met vrijdag 14 oktober.
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Brecht – Mooi weer en prachtige
bolides op derde Whitbread Classic
Zo’n 110 oldtimers en de tractoren van de Bewaarders Rollend Erfgoed
Kempen kregen heel wat bekijks op de derde editie van de Whitbread Classic.
Die verhuisde naar ambachtszone De Ring. Daar was de finish van de rally en
een gezellig zomerterras ingericht.
“We zijn heel tevreden met de opkomst. Die is groter met de verhuizing naar
deze locatie”, stelt Leo Meeussen van de organiserende Pale Ale Club Brecht.
“We hebben het weer mee en de mensen blijven gezellig nakaarten op het
zomerterras.” Van daar kon je de oldtimers die aan de rally deelnamen zien
vertrekken en finishen. Ook in de
Ondernemingslaan stonden nog heel
wat bolides opgesteld. “We tellen
honderdtien inschrijvingen voor de
oldtimerrally van tachtig kilometer
door de regio. Voor het eerst was
er ook een fotozoektocht.” Ook
de tractoren van de Bewaarders
Rollend Erfgoed Kempen (B.R.E.K.)
kwamen langsgereden en vormden
met hun oude voertuigen een
mobiel openluchtmuseum. Er was
verder aan de kinderen gedacht. Die
leefden zich uit op het springkasteel
en schoven aan voor grime.

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
EPC nodig?
Plaatsbeschrijving nodig?
info@VeiligBouwenbvba.be
Gsm: 0476 45 20 43

met bakservice

info:

PDS 0477 36 59 58

Kantoren in uw regio
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

Met de juiste thuishulp
prettig thuiswonen

Inboedels
leegmaken
+
opruimen, wij bekijken samen
vrijblijvend de mogelijkheden,
tel 0497.77.99.19
Z776

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.

Uw nieuwe favoU

Lijfrente te koop gevraagd:
verkopen originele
W
ik zoek uw woning te Wijkoop
via lijfrente, u mag gratisZoektenu iets originee
iemand dierbaa
levenslang blijven wonen en
u ontvangt een belastingvrij
maandrente, u mag zelf uw
eigen notaris kiezen voor de
akte van lijfrente, bel met snel
op 0475.60.53.34 voor meer
info die ik graag vrijblijvend
bij u thuis kom uitleggen Z777

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
• ….

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

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

Koksijde bxb, rustig gelegen, 2
pers. 75 euro daniel.dewaele1@
telenet.be, 0468.468.798 Z778

Wij zoeken gemotiveerde
huishoudhulpen,
solliciteer vrijblijvend.

507A -

vanaf heden noemen
vanaf heden noemen
wij Thuishulp
wij Thuishulp
Senior Solutions. Senior Solutions.
BRASSCHAAT

Kapster aan huis: voor mannen
en vrouwen, knippen 20
euro, wassen 5 euro, brushen
20 euro, highlights, krullen,
kleuren, enz.. tel 0483.05.45.14
Roos
(particulier)
Z779

Sint-Cordula wedijvert met
Montmartre: ruime kerkomgeving
blijkt ideale kunstenmarkt
Het plein aan de Braembibliotheek en de ruime omgeving van de Sint-Cordulakerk
werden zondag net niet overrompeld door bezoekers van de tweede kunstenmarkt.
Met bijna tweeduizend waren ze op de afspraak. En bij die gelegenheid werd ook de
fameuze KUS-cake voorgesteld.

Gift

“Ongelofelijk. Dit overtreft onze stoutste verwachtingen”, staat Simone Dörflinger,
van de organiserende vereniging Kunst Uit Schoten (KUS) met brede glimlach zelf te
kijken van het succes. De vijftig kramen, allemaal uitgebaat door de meest diverse
kunstenaars en ambachtslieden, kenden een grote toeloop. Woordkunstenaars,
koren en zangeressen zorgden voor animatie en ook de terrasjes met drankjes die als
nieuwigheid waren opgesteld tussen de kramen kenden veel aantrek.
“Ik heb best wat verkocht”, zegt kunstschilder Koen Meussen. Ook Joyce Caris,
gezellig opgesteld in een hoek van het monumentale kerkgebouw, stelt vast dat er
veel interesse is in haar beelden. Die reactie horen we zowat overal. “Wij genieten”,
zijn bezoekers en ‘toeristen’ Danny Dexter uit Borsbeek
en Krista Van Beeck uit Ranst aangenaam verrast door
de gezellige kunstenmarkt in Schoten.
De Kunstenmarkt kende een zoete start met de eerste
verkoop van de KUS-cake. Patissier Joyce Neys van
Bakkerij De Wit en weekendhulp Paulien Victor hadden
de handen vol om het nieuwe streekproduct in de
vorm van wel erg voluptueuze lippen, te verkopen.
Dat doen ze voortaan aan 3,4 euro per stuk voor een
kleintje en 20,4 euro voor een grote. “Heel lekker en
dit wordt zeker een succesnummer. En als dochter
van een bakker weet ik wat ik zeg”, is het oordeel van
‘proefkonijn’ Greta Stuer.

Fashion Days met horten en stoten:
regen, pannes en ingepalmde
parkeerplaatsen

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

RUIME TOONZAAL 300M²

Een twintigtal Schotense modezaken ontvingen hun klanten onlangs met
nog meer gastvrijheid en aangename verrassingen dan anders. Tijdens de
wijd en zijd bekend Fashion Days stonden de herfst- en wintercollectie in de
kijker en golden overal mooie kortingen.
“De mensen waren op de afspraak, maar het werd een editie met
hindernissen”, vertelt organisator Carmelo Arcidiacono, bekend van
schoenenwinkel Scalini. “Zaterdag was het slecht weer met veel regen.
Tot overmaat van ramp weigerde bancontact dienst in heel de Paalstraat.
Een panne van Proximus was de reden dat er niet elektronisch betaald kon
worden. Om half twee doken de eerste klachten op en pas om half zes was
het euvel verholpen. Niet fijn, maar we hebben er het beste van gemaakt.”

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

Bel of2
mail
voor een GRATIS
prĳsofferte:
VAN
VERANO
PRODUCTEN

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

Zondag, toen het wel mooi weer was en veel Schotenaren op de been waren
voor de vele evenementen die in de gemeente tegelijkertijd plaatsvonden,
bracht gelukkig beterschap. Al waren niet alle winkeliers even gelukkig
met het oldtimerevenement op de Markt. Daardoor waren alle nabije
parkeerplaatsen de hele dag onbruikbaar voor hun klanten. Volgende keer
misschien beter afstemmen op elkaar?

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

GEVRAAGD
WIJNEN - CHAMPAGNE
en PORTOS
Aankoop volledige wijnkelders
en kelderresten

Tel. 03 295 60 60 (tijdens kantooruren)

Vilda/Yves Adams

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

Te
koop:
antieke
eiken
meubelen
en
curiosa
te
Wijnegem, Schijnbeemdenlaan
36, tel 0476.78.94.00
G4
Als vrijwilliger bij de Gezinsbond
van Sint-Job-in-\’t-Goor zoek
ik voor het jaar 2022-2023 of
meerdere jaren een kok(kin) /
hobbykok(kin) of laatstejaars
kok(kin) om 2 avonden in
de maand startende oktober
2022 en eindigend maart 2023
kooklessen te verzorgen aan
een 15-tal mannen per groep.
Interesse? bel 0479.998.269 G5

S t a n d h o u d e r s :
Kindersnuffelmarkt
zondag
06/11/2022,
9.30u-14.30u,
Parochiecentrum
HHart,
Deuzeldlaan 78 x Stan.Meeuslei
103, Schoten. euro 6,00/tafel
120cm, info 0474 487220,
KWB-Deuzeld, bank BE70 7895
0972 6025. Mail: kwb.deuzeld@
gmail.com. Gratis inkom
G6
Wie wil er gratis mijn stuk grond
te Schoten gebruiken voor het
opbouwen van een moestuin, liefst
Schotenaar tel 0476.97.66.10 G7
Garageverkoop
op
24
en
25 september, Eikenlei 42
Schoten, tapijten, karpetten,
snuisterijen, kleine meubels,
enz.. , weg wegens verhuis G8

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

Heemkring toont foto’s en beelden
van kasteelbrand op
Open Monumentendag
De heemkundige kring Scot, die gezien haar lokaal gevestigd is in de oude
brandweerkazerne een bijzondere band heeft met de brandweer, herdacht
de kasteelbrand met eerbied. Onlangs brachten Bob Chabot, Marcel Schenk
en andere heemkundigen de zeven nog levende brandweermannen samen
die 1972 zij aan zij hebben gestreden tegen de vlammen in het kasteel. Het
was een bijzonder weerzien voor Mouis Debeuckelaer, Herman Leurs, Walter
Mertens, John Tijsmans, Hubert Van Camp, Alfons Vanberghen en Staf
Antonissen.
Op Open Monumentendag, presenteerde Scot in ‘t Arsenaal beelden en informatie
van de kasteelbrand. Guido Van Leemputten maakte een knappe documentaire
in verschillende beelden. Die werd doorlopend vertoond in het lokaal aan de SintCordulastraat. Ook de essentiële hulpmiddelen die werden ingezet bij de bestrijding
van de kasteelbrand - de oude, maar door Schotense brandweerlieden mooie
gerestaureerde brandweerwagens Dodge en Opel-Blitz - werden de hele dag
getoond.

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

van 10 tot 15u, gratis inkom G10
Gezocht: persoon om mij Nederlands te leren op woensdagnamiddag tel 0485.45.52.58 G12

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

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

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

Te koop: antieke spiegel 80x110cm,
120 euro tel 03.658.95.03 G9
Garageverkoop op 25 september
in de Waterlaatstraat te Schilde,

Gezocht: lieve
duwnaar 71j,
de, gratis kost
gezelschap +
0474.99.14.84,

vrouw voor weliefst inwonenen inwoon, voor
vriendschap tel
tot ziens
G11

Te huur: garage 70 euro/uur, Jozef Jennestraat Schoten, snellewally@outlook.com
G13
Gratis af te halen: 3 valkparkieten tel 0476.97.66.10 G14

Inboedels leegmaken + opruimen, wij bekijken samen
vrijblijvend
de
mogelijkheden, tel 0497.77.99.19 Z776

Bosch Car Service

DE VOORKEMPEN

Computerhulp nodig? Gebruik
ervan,
hardwareproblemen,
software, updates, Windows
, Apple. , gepensioneerde
ingenieur helpt u 0487.611.755
(particulier)
Z773

compleet, goed en betaalbaar
- AANKOOP, VERKOOP, REPARATIE EN ONDERHOUD ALLE MERKEN

Gezocht werk als conciërge,
kan in België of ander land,
tel
0484.12.84.50
Z774

- PROFESSIONELE AUTODIAGNOSE EN AIRCOSERVICE
- DE LAATSTE TECHNOLOGIE EN KENNIS UIT DE BOSCH FABRIEK
- BEHOUD VAN FABRIEKSGARANTIE
- COMPLEET EN GOED, MAAR BOVENDIEN VERRASSEND BETAALBAAR

ACTIE
BIJ ONDERHOUD
GRATIS 2L
SCREENWASH

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

Vrouw zoekt werk: poetsen,
regio Antwerpen, ik heb goede
referenties en werk zelfstandig tel
0465.91.45.04 (particulier) Z775
Te koop: antieke
80x110cm,
120
tel
03.658.95.03

spiegel
euro
G9

APPARTEMENT TE HUUR
TE BROECHEM - NIEUWBOUW
Antwerpsesteenweg
1ste verdiep, lift, 2 slaapkamers,
living, sanitair, vloerverwarming
autobox, kelder-bergruimte
vlakbij bushalte
HUURPRIJS 775 euro/pm

Tel. 0475 953 019
Vera Cauwenberghs trouwe ‘klant’
van Kasteel Schoten
Dat Vera Cauwenberghs nu al enkele jaren Schoten uitkiest om nieuw en ouder werk
te tonen, is best merkwaardig want ze woont in Wommersom, een gehuchtje en
deelgemeente van Linter in Vlaams-Brabant. “Omdat Schoten een publiek heeft dat
zich veel interesse toont, heb ik het Kasteel
gekozen als vaste tentoonstellingslocatie.
De samenwerking met het cultuurcentrum
verloopt trouwens bijzonder vlot en
aangenaam”, aldus Cauwenberghs, die al
exposeerde in New York, London, Cavan
(Ierland), Turku (Finland) en Goulaine
(Frankrijk).
Voor haar onderwerpen baseert
Cauwenberghs zich op wat haar opvalt en
bijblijft: urbex, steampunk, yarn bombing,
ecologie,... “De grote diversiteit aan
onderwerpen laat me toe om mijn grenzen
te blijven verleggen. Ik wens me niet te
verschuilen achter een pseudo-intellectuele
uitleg. Schilderkunst is beeldende kunst.

Het beeld spreekt voor zich. De
toeschouwer kan het werk zelf bekijken
en erin vinden wat hem aanspreekt.”
En de ervaren kunstschilder verklaart
de titel ‘Prettig gestoord’ tot slot
als een subtiele rebellie tegen de
gevestigde orde.

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

www.dirkvanlaerbvba.be
info@dirkvanlaerbvba.be

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

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

Goedgevuld Max Wildierpslein sluit
Sint-Jobse zomer af

TE KOOP:
Peugeot 3008 diesel,

Sint-Job Zomert heeft de zomervakantie stevig afgesloten. Overdag was het gezellig
druk op Festival Familial en ’s avonds liep het Max Wildiersplein mooi vol voor Cleymans &
Van Geel en de Nederlandse coverband The Daredevils. Het nieuwe organiserende team
blikt tevreden terug. Ook de nieuwe setting werd positief onthaald door het publiek.

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

Gratis opruimen van inboedels,
garage, kelder, zolder, app.,
huizen, enz… tel 0478.53.67.19
Z753
(particulier)
Te huur: 1 slpk, app 700euro/
mnd, Ter Rivierenlaan 104
Deurne, max 2 pers, epc
224, tel 0475.980.358 Z762
Te huur: goed onderhouden
magazijn/ garage (130m2) elek/
water, Venstraat 3 Schoten,
tel
0498.36.73.54
Z761

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

Te koop: propere golfballen 50
euro voor 100 ballen, één merk
of meer, tel 03.658.10.88 Z762

tel 0468.16.88.12
Het weer zat mee en heel wat inwoners, niet alleen van Sint-Job, zakten zaterdag 3
september af naar het Max Wildiersplein om samen de zomer af te sluiten. Na twee
coronajaren mocht Sint-Job Zomert opnieuw plaatsvinden en dat werd door het ruime
publiek gesmaakt. Dat geldt ook voor de nieuwe opstelling van het podium, tegen de
Brugstraat. “Zo creëren we meer ruimte voor het grote podium. Het publiek kan nu ook
vanop het zomerterras de optredens bijwonen”, legt medeorganisator Daan De Veuster
uit. “Het doet alleszins deugd om opnieuw zoveel mensen bij elkaar te zien genieten op
het Max Wildiersplein.”

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.

Avondfile voor filmavond:
“Toporganisatie”
Het leken op één van die zwoele zomeravonden wel avondmarkt met braderijprijzen
in de hypermarket van Carrefour. De parking stond er helemaal vol: niet met
koopjesjagers, maar met nostalgische cinefielen. “Onze autocinema werd een
onverwacht groot succes”, blikt organisator Vincent Jespers van de Schotense
cultuurdienst terug.
De honderd vrije plaatsen voor de vertoning van ‘Grease’ op de eenmalige autocinema
van de gemeente waren in 24 uur tijd uitverkocht geraakt. Liesbeth Van Camp en
Vincent Jespers van de cultuurdienst kregen de hulp van vrijwilligers Magda Janssens
en Simone Dörflinger van de Schotense cultuurraad om alles in goede banen te leiden.

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

Nog een nieuwigheid dit jaar: elke auto kreeg bij het onthaal een goodie bag. “Met
dank aan Carrefour Schoten voor de sponsoring”, aldus Jespers. ‘In de goodie bag
zaten enkele drankjes, chips en popcorn voor tijdens de film. Deze attentie kon op veel
bijval rekenen bij de bezoekers.”

Gif

De film ‘Grease’ zorgde voor veel ambiance en nostalgie op de parking. De reacties van
het publiek maakten duidelijk dat zowel film als liedjes tijdloos zijn. Er waren opvallend
veel gezinnen op de afspraak. Ouders willen deze klassieker uit 1978 graag doorgeven
aan hun kinderen. Verder was deze avond natuurlijk ook een ultiem eerbetoon aan de
onlangs overleden Olivia Newton-John, oftewel Sandy in de film.
De organisatoren vonden tot hun tevredenheid heel wat opgestoken duimpjes terug
bij het doornemen van de ingevulde evaluatieformulieren.

Bezoekers mochten ook suggesties doen voor een eventuele volgende editie.
Opvallend: de films die worden voorgesteld, liggen voorlopig in lijn met Grease. Enkele
titels die circuleren voor 2023: Dirty Dancing, Footloose en West Side Story.

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

Brecht – Adviesraden nemen
gemeenschapscentrum in
en onder handen
Schepen van Cultuur Frans Van Looveren heeft officieel de sleutel van het
gemeenschapscentrum Jan vander Noot overhandigd aan de adviesraden.
Die zijn daarmee nu baas over het gebouw dat dit najaar wordt verbouwd tot
nieuw gemeentehuis. Het is het startschot van het sluitingsfeest, met climax
op 2 oktober.
De jeugd-, cultuur- en sportraad zijn nu baas over het GC. De bibliotheek in
de kelder heeft maandag de deuren gesloten om eind van de maand op de
Gemeenteplaats te heropenen. In de volgende weken mogen de kunstenaars
het gebouw alvast klaarstomen met hun kunstzinnige projecten. IKO
neemt met de tienerateliers enkele ruimtes onder handen en ook andere
kunstenaars leggen de eerste basis. Op zaterdag 24 september zijn er twee
graffiti workshops in het gebouw. “Deze waren in een mum van tijd volzet.
De focus van de graffiti workshop ligt op de bib en de trappenhal zodat
de andere ruimtes, muren, kasten, deuren, plafonds en vloeren voor de
creatieve omnipoten in Brecht beschikbaar blijven”, legt Els Breugelmans
van de Cultuurraad uit. Op vrijdag 30 september is het aan de jeugdraad die
samen met de drie jeugdhuizen Den Dijk Sint-Lenaarts, het Bastion Brecht en
’t Jop Sint-Job de Boekentoefuif organiseren in de voormalig bibruimte.

EN ANDERE PLAATSEN

VANAF 65 €

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

prijsofferte
(particulier)

tel

0487.715.534
Z782

Goedkoop vellen van bomen en
afvoeren, gratis prijsofferte tel
0487.715.534 (particulier) Z780

Goedkoop leegruimen van uw
tuin, planten, hagen enz… gratis
prijsofferte tel 0487.715.534
(particulier)
Z783

Goedkoop
verwijderen
en
afvoeren van coniferen en
hagen, gratis prijsofferte tel
0487.715.534 (particulier) Z781

Goedkoop
afbreken
van
uw
tuinhuis,
garage
en
afvoeren, gratis prijsofferte tel
0487.715.534 (particulier) Z784

Zaaien van nieuwe gazons en
herstellen van oude gazons, gratis

Tuinverlichting aanpassen naar
spaarzame Led-verlichting, tel 04
77.23.63.45
G17

Het publiek kan alle kunstwerken en live workshops komen bewonderen op
zaterdag 1 oktober tijdens Expo 22. “Lokaal talent luister het geheel muzikaal
op. Die dag wordt ook het lintje officieel doorgeknipt.” Hoogtepunt van het
sluitingsfeest ligt op zondag 2 oktober. Het belooft een bruisende dag te
worden. “Dan gaat het dak eraf. Wie wil kan dan ook echt met een deathride
van het dak glijden of van het gebouw springen op een springkussen.
Sportverenigingen nemen het dan tegen elkaar op in een container cup.
Ook de kleintjes kunnen loos gaan in de kinderdisco. Verder zijn er Gellybal,
volksspelen en zoveel meer. Er zijn zoveel leuke activiteiten om er samen een
laatste leuke GC-dag van te maken”, belooft ze.
https://www.facebook.com/events/504047147875478
sluitingsweekendgc

,www.brecht.be/

KORT NIEUWS UIT ZOERSEL
DEELNEMERS INLEEFWEEK ARMOEDE LEVEN ZEVEN DAGEN VAN HABBEKRATS
Ondervinden hoe het is om rond te komen met een zeer beperkt budget: daar draait
het allemaal rond tijdens de inleefweek armoede, die de gemeente Zoersel en
armoedebeweging Welzijnszorg opzetten van maandag 10 tot en met maandag 17
oktober. De deelnemers krijgen 60 euro per volwassene en 20 euro per kind om alle
kosten van die week te betalen. Elke dag heeft een opdracht zoals een onvoorziene
kost of een uitnodiging voor een etentje die moet worden geweigerd.
“Veel mensen zijn er zich niet bewust van wat het betekent om te leven in een
financieel precaire situatie en welke keuzes er hierdoor elke dag opnieuw gemaakt
moeten worden”, zegt schepen voor Welzijn Katrien Schryvers. “Door mensen zelf
te laten beleven wat kansarmoede is, willen we aanzetten tot meer begrip voor én
solidariteit met mensen in kansarmoede. Zo’n inleefweek kan uiteraard nooit volledig
en ten gronde laten ervaren wat leven in kansarmoede werkelijk is, maar probeert op
deze manier wel een realistische impressie te geven. Zo zal men, onder meer omwille
van de dagelijkse inleefopdrachten, financiële keuzes moeten maken die de sociale
uitsluiting meer dan eens voelbaar zullen maken.”
Ook wie niet wil deelnemen aan de inleefweek, kan kennismaken met het thema tijdens
de opendeurdag van Lokale kruidenier de NetZak op zaterdag 15 oktober. Inwoners
zijn welkom tussen 10 en 12 uur voor een korte rondleiding of een kennismaking met
de vrijwilligers die dit project draaiende houden. “De NetZak richt zich specifiek op
Zoerselaars met een Z|pas. Zij hebben het financieel moeilijker en kunnen bij de NetZak
voeding, verzorgings- of huishoudproducten aankopen aan lagere prijzen dan in een
doorsnee winkel.”, zegt Schrijvers.
Wie wil deelnemen aan de inleefweek kan zich ten laatste op maandag 26 september
inschrijven via www.welzijnszorg.be/inleefweek-armoede-zoersel.
ZOERSEL EN SCHILDE OP KOP BIJ VERRUIGING GAZON
Uit de resultaten van de campagne Bye Bye Gazon, dat in april is opgestart door de
gemeenten Brecht, Schilde, Zoersel, Ranst, Zandhoven en Malle, blijkt dat meer dan
540 mensen 95.714 vierkante meter gazon lieten verruigen. Dat is vijftien keer de
oppervlakte van een voetbalveld. Door het gazon amper twee maal per jaar te maaien,
dragen de deelnemers hun steentje bij aan de verbetering van de biodoversiteit.
De campagne liep vorig jaar al in Zoersel en dat de inwoners er dus mee bekend zijn,
is te merken in de resultaten. De Zoerselaars hadden eind augustus 27.492 vierkante
meter gazon verruigd en daarmee staat de gemeente op kop. Schilde komt op de
tweede plaats met 19.465 vierkante meter, daarna volgen Malle (17.708 m²), Ranst
(14.335 m²) en Zandhoven (12.825 m²). Brecht is hekkensluiter met 3.969 vierkante
meter verruiging.
Elke gemeente mocht een aantal cadeaupakketten verloten aan deelnemers van de
campagne. Zo werden in Zoersel op donderdag 25 augustus tien winnaars geloot die
elk een cadeaupakket ontvingen met honing van een lokale imker én een bijenhotel.
Deelnemen kan nog steeds via www.byebyegazon.be/voorkempen.

"Ik zet jaarlijks zo'n
80.000 stappen met de
staprobot dankzij To
Walk Again."

Zorg ervoor dat personen met een fysieke
beperking stappen kunnen blijven zetten

Steun To Walk Again vzw

flexibel persoon die ook op lange
termijn beschikbaar is. Indien
interesse 0494.285.768
G16
Naschoolse opvang gezocht:
voor
twee
schoolgaande
kinderen van 5 en 7 jaar zijn wij
op zoek naar een lieve oppas.
Voorwaarden en dagen kunnen
samen bepaald worden. Graag
iemand uit de buurt en een

Goedkoop
afbreken
van
uw
tuinhuis,
garage
en
afvoeren, gratis prijsofferte tel
0487.715.534 (particulier) Z784
Plaatsen
van
betonnen
waterputten voor water voor

uw tuin, wc of wasmachine tel
0487.715.534 (particulier) Z785
Goedkoop
verwarmen
met
houtbranders, aan te sluiten
op uw radiatoren in woning, tel
0487.715.534 (particulier) Z786
Tuin
te
0477.23.63.45

donker

tel
G14

Algemene
elektriciteitswerken
tel
0477.23.63.45
G15

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

T. 0474 71 53 97

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
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

BREDABAAN 507A - BRASSCHAAT
03 288 82 09
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

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

Fonoplaten ik koop collecties
Lp, singles, Rock, Pop,
Jazz etc ook hifi pick-up
versterkers, bandenopnemer,
cd, dvd, strips, beste prijs
tel 0475.37.64.96
Z545
Problemen met Frans of Engels
in het middelbaar of hoger
onderwijs? Leerstof opfrissen?
Bekwame leraar helpt, ook
advies dyslectische leerlingen.
Gsm 0475.79.65.12
Z800
Te
koop:
tel
(particulier)

scootmobiels
0495.53.26.89
Z578

Te
huur:
Durbuy
huis
8p., 4 slpk, 2 badk, tuin,
bbq, garage, rust, stilte,
www.fijnverlof.be
Z573
Fonoplaten: ik koop collecties
lp, singles, Rock, Pop,
Jazz, etc.. ook Hifi, Pickup, cd, dvd, strips, beste
prijs
tel
0475.37.64.96
Denys & Co
Inkoop ouD gouD,
juwelen en munten.

HerstellIngen
en eIgen ontwerpen.

unIeke gouDen
en vIntage juwelen

BreDaBaan 246, BrassCHaat

03 430 20 83

CD&V Brecht hoopt dat
statiegeldalliantie geen lege doos
blijft in Brecht
Brecht trad al in 2018 toe tot de statiegeldalliantie, maar volgens CD&V
Brecht was dat toen eerder symbolisch. De alliantie wil statiegeld invoeren in
de strijd tegen zwerfvuil. Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) gelooft nu ook
in statiegeld als strijdmiddel. De partij hoopt dat er nu echt werk van wordt
gemaakt.
De statiegeldalliantie is een organisatie van Nederland en Vlaanderen die
zwerfvuil wil beteugelen via de invoering van statiegeld daarop. Op de
gemeenteraad van 8 maart 2018 vroeg Jong-CD&V Brecht, bij monde van
raadslid Tatiana Vandekeere, al om toe te treden tot de statiegeldalliantie. Dat
gebeurde, zij het dan symbolisch. N-VA Brecht, toen in de oppositie, stemde
tegen. De partij erkende wel dat zwerfvuil een belangrijk maatschappelijk
probleem is, “maar statiegeld is niet het geschikte middel”, klonk het toen
bij raadslid Sven Deckers. “Zwerfvuil is niet alleen PET en blik, maar vooral
kleine flesjes. België is koploper in recyclage van PMD. De kost voor dit
initiatief wordt doorgerekend aan de consument. Je moet alle fracties vuil
laten aanpakken.” De partij zette toen liever in op sensibiliseren, de blauwe
zak uitbreiden, de verenigingen zwerfvuil laten opruimen op eigen terrein en
Fost Plus op openbaar terrein.
Dat minister van Leefmilieu Demir nu wel mogelijkheden ziet in de
statiegeldalliantie, klinkt als muziek in de oren van onder meer raadslid
Roeland Ruelens (CD&V). Hij is al jaren hevig pleitbezorger: “Statiegeld
op blikjes en plastic flesjes is vergelijkbaar met dat op glazen flesjes. De
consument betaalt een klein bedrag extra, en krijgt dit terug bij het inleveren
van het blikje of flesje. De kans dat het er dus komt wordt nu wel heel groot.
Dat is uitstekend nieuws.” In 2021 liepen er over zwerfvuil meer dan duizend
meldingen binnen bij de gemeente, goed voor een opruiming van bijna 65 ton
afval. CD&V Brecht gelooft dat statiegeld kan leiden tot negentig procent
minder zwerfvuil.
“Zwerfvuil leidt tot grote ergernis bij onze inwoners. We werken elke dag aan
een propere buurt, maar soms lijkt het wel dweilen met de kraan open. Dat is
niet alleen storend, maar kost de gemeente en dus onze inwoners, ook veel
geld”, benadrukt schepen van openbare werken Daan De Veuster (CD&V).
Schepen van Landbouw Frans Van Looveren merkt dan weer op dat zwerfvuil
een ware pest is voor de boeren. “Het afval is levensbedreigend voor de
dieren. Wanneer een machine mee een blikje versnippert, belandt het in het
eten van een koe. Die kan hierdoor zelfs een pijnlijke dood sterven. Daarnaast
is het opruimwerk ook vervelend en tijdrovend. Zowel naar dierenwelzijn als
economisch is de kost gigantisch.”

ALGEMENE
DAKWERKEN

PEETERS MARC

BVBA

- VERNIEUWEN VAN ROOFING, PANNEN EN LEIENDAKEN

- BEKLEDEN VAN DAKGOTEN MET PVC

- BEKLEDEN VAN GEVELS MET ETERNITE LEIEN EN SIDINGS

- PLAATSEN VAN VELUX EN LICHTKOEPELS

- PLAATSEN VAN DAK-EN GEVELISOLATIE

- ONTMOSSEN VAN DAKEN

ZELFWERKEND GEREGISTREERD AANNEMER 021501
39 JAAR
ERVARING

VELE REFERENTIES VAN TEVREDEN KLANTEN

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

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

Over regenboogkleuren naar
’t Gasthuis: “Dit is een open huis
en diverse gemeente”

-KINDER-

SPULLENBEURS
ZONDAG
2 OKTOBER 2022

BASISSCHOOL BLOEMENDAAL

Paalstraat 309-Schoten

10u00 tot 13u30

Ook Wijnegem heeft z’n regenboogzebrapad. Het valt te bewonderen en te
bewandelen op de Turnhoutsebaan ter hoogte van gemeenschapscentrum
’t Gasthuis. “”In Wijnegem willen we dat iedereen zich welkom voelt”, aldus
schepen van Openbaar Domein Tom Tachelet, die het cadeau van minister
Lydia Peeters met beide handen aannam.

Babyspullen, speelgoed, fietsen en kledij (Alles tot 12 jaar)
STANDEN IN OPENLUCHT, DOCH OVERDEKT

“Het regenboogzebrapad was een fijne suggestie die vanuit de jeugdraad
gekomen is. Het college van burgemeester en schepenen kon zich meteen in
dat idee vinden en de aanvraag bij het Agentschap Wegen en Verkeer werd
daarom in maart opgestart”, aldus schepen van Jeugd Maarten Janssens.

https://sites.google.com/view/kinderspullenbeurs

De locatie is symbolisch gekozen. ’t Gasthuis wil een open huis waar mensen
van elke levenswandel elkaar kunnen ontmoeten. “Met het huidige culturele
aanbod probeert het lokaal bestuur er ook een ruime, open kijk op alle
facetten van onze samenleving aan te bieden. De aanwezigheid van het
regenboogzebrapad sterkt deze open houding en de oproep naar acceptatie
van diversiteit”, zegt burgemeester Leen Wouters.
“Als locatie voor het regenboogzebrapad kozen we met het schepencollege
voor de “inkom” van Wijnegem. Iedereen die onze gemeente binnenrijdt via
de Turnhoutsebaan wordt ter hoogte van ’t Gasthuis warm onthaald met
de regenboogvlag. We zijn erg blij met het resultaat”, evalueert Maarten
Janssens de schilderwerken.

GRATIS INKOM
Ouderraad Bloemendaal

Te koop: antieke spiegel 80x110cm,
120 euro tel 03.658.95.03 G9
Garageverkoop op 25 september
in de Waterlaatstraat te Schilde,
van 10 tot 15u, gratis inkom G10
Gezocht: persoon om mij Nederlands te leren op woensdagnamiddag tel 0485.45.52.58 G12
Gezocht: lieve
duwnaar 71j,
de, gratis kost
gezelschap +
0474.99.14.84,

vrouw voor weliefst inwonenen inwoon, voor
vriendschap tel
tot ziens
G11

Te huur: garage 70 euro/uur, Jozef Jennestraat Schoten, snellewally@outlook.com
G13
Gratis af te halen: 3 valkparkieten tel 0476.97.66.10 G14

Inboedels leegmaken + opruimen, wij bekijken samen
vrijblijvend
de
mogelijkheden, tel 0497.77.99.19 Z776
Naschoolse opvang gezocht:
voor twee schoolgaande kin-

deren van 5 en 7 jaar zijn wij
op zoek naar een lieve oppas.
Voorwaarden en dagen kunnen
samen bepaald worden. Graag
iemand uit de buurt en een flexibel persoon die ook op lange
termijn beschikbaar is. Indien
interesse 0494.285.768
G16
Tuinverlichting
aanpassen
naar spaarzame Led-verlichting, tel 0477.23.63.45
G17

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

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

Carolien Snoeys,
8C8 VASTGOED BVBA

KORT NIEUWS UIT SCHOTEN
van 6 tot en met
29 oktober 2022

one flew over the

cuckoo’s
nest

FAMILIE VAN DEN BERGH OPENT DNE-DARTSCHOOL IN SPORTHAL VORDENSTEYNIn de
brasserie van de Schotense sporthal Vordensteyn is de DNE-dartsschool van de
Antwerpse familie Van den Bergh officieel geopend en opgestart. Bij de volwassenen
zitten de lessen voorlopig vol, bij de kinderen is er nog plaats, al zijn ook die in trek.
En Schoten lijkt wel in de ban van de dartssport. Samen met de opening van de
dartsschool, vond in de sporthal ook al de tweede editie plaats van het grote
toernooi Open Schoten met bijna tweehonderd deelnemers.

REGIE: ALEX VAN HAECKE

AUTEUR: ALEX VAN HAECKE
NAAR HET BOEK VAN KEN KESEY

EN HET THEATERSTUK VAN DALE WASSERMAN

FAKKELTHEATER ZWARTE ZA AL

TWEEHONDERD LOKALE ONDERNEMERS NETWERKEN IN DE KAEKELAAR
Onlangs vond de derde netwerkavond voor Schotense ondernemers plaats.
Tweehonderd zaakvoerders en zelfstandigen verzamelden op uitnodiging van de
schepen van Lokale Economie Véronique D’Exelle in De Kaekelaar om onderling
contacten te leggen. Bij een hapje en een drankje konden ze elkaar leren kennen en

REYNDERSSTRA AT 7 - ANTWERPEN
TICKETS EN INFO:

W W W .T H E A T E R Z E E M A N S H U I S . B E

Speciaal voor de lezers van Bode van Schoten hebben wij een uniek
aanbod: Reserveer via mail: reservaties@theaterzeemanshuis.
be voor de promovoorstelling van donderdag 6 oktober om
20u00 met vermelding van de actiecode “Bode van Schoten” en
contactgegevens (naam en e-mailadres)en betaal slechts €15pp
in plaats van €18pp ! (kortingsactie niet terugvorderbaar op eerder
gereserveerde tickets – enkel voor reservaties via bovengenoemd
e-mailadres en met vermelding van de actiecode).

Gezocht: oude polsuurwerken of
zakhorloges, mogen ook defect
zijn. Tel Peter 0496.433.007
geef goede prijs
Z772
Garageverkoop
op
24
en
25 september, Eikenlei 42
Schoten, tapijten, karpetten,
snuisterijen, kleine meubels,
enz.. , weg wegens verhuis G8
Verzamelaar koop alles van
Hummel tel 0476.59.64.05 Z771

Computerhulp nodig? Gebruik
ervan,
hardwareproblemen,
software, updates, Windows
, Apple. , gepensioneerde
ingenieur helpt u 0487.611.755
(particulier)
Z773

hun professioneel netwerk uitbreiden.
Meer info over netwerkavonden Schotense ondernemers via Sara Vermoere,
Verbertstraat 3, 2900 Schoten; (03) 680 33 35 ondernemen@schoten.be
A102 DOMINEERT INFOMARKT DE NIEUWE RANDMet tweehonderd bezoekers kende
de eerste van vijf infomarkten over De Nieuwe Rand een behoorlijke opkomst. De
Vlaamse regering en provinciegouverneur Cathy Berx schreeuwen van de daken
dat dit project niet alleen om mobiliteit draait, maar ook een verbetering van de
leefkwaliteit en het klimaat in de oostelijke stadsrand voor ogen heeft. Toch was
de verrezen snelweg A102 hét gespreksonderwerp rond de tafels vol plannen in
Schoten.

TONEEL

T/M 12 JUNI

Zadelpijn, www.ewt.be, Deurne

WANDELINGEN
WANDELINGEN
NATUURWANDELING
2 MAART 2014

8 OKTOBER
31STE TRAPPISTENTOCHT

2 MAART 2014

31STE TRAPPISTENTOCHT

Gegidste
natuurwandeling
Jaklienlangens@gmail.com,
tel 0477
0485.753.560,
Afstanden
6, 10 ,12, 18, Beemdkant
20, 24, 30, Wijnegem,
40km, Sint-Antonius
Zoersel www.nvz.
27 93 11
Gezinsbond Wijnegem
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11

CULTUUR

SEEFTHEATER
CULTUUR

Een lachschotel, www.seeftheater.be, 0472.41.71.81

TOT 16 OKTOBER

2 MAART 2014
31STE TRAPPISTENTOCHT
EXPO
25 SEPTEMBER, ZAT VAN 13U30 TOT 18U, ZON VAN 11 TOT 18U
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11
Pol Mara en tijdgenoten Zoersel, Cultuurhuis de Bijl, Dorp 1, Zoersel, cultuur@zoersel.be,
tel2 03.298.07.15
MAART 2014
31STE TRAPPISTENTOCHT

Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11
22 SEPTEMBER 11U

FORTENDAG
www.fortoelegem.be
2 MAART 2014

31STE TRAPPISTENTOCHT

Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11

TONEEL
Niet
met mij he!,
www.ewt.be, Deurne
2 MAART
2014

16 SEPTEMBER TOT 23 OKTOBER
31STE TRAPPISTENTOCHT

Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11

EXPO
22 SEPTEMBER
Ernest
Van Buynder,
De Bijl,
Dorp 1, Zoersel, tel
2 MAART
2014 G58 Hessenhuis in De Nieuwe Vlaamse School,
31STE
TRAPPISTENTOCHT
03.2980.0.00
Afstanden 6, gemeente@zoersel.be
10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11

GEZOCHT
2 MAARTQUIZZERS
2014

22 SEPTEMBER
16 MAART 2023
31STETOT
TRAPPISTENTOCHT

2 MAART 2014
HERFSTKAPRIOLEN

31STE
TRAPPISTENTOCHT
23,
24 EN
25 SEPTEMBER

2 MAART 2014
TENTOONSTELLING

31STE TRAPPISTENTOCHT
24 EN 25 SEPTEMBER,
1 EN 2 OKTOBER

Brasserie
Den6, Inslag,
16,40km,
Schilde,Sint-Antonius
paul.hofkens@gmail.com,
tel 03.644.32.86
Afstanden
10 ,12,Noorderlaan
18, 20, 24, 30,
Zoersel www.nvz.
0477 27 93 11
Afstanden 6,Sint-Filippus,
10 ,12, 18, 20,
24, 30, 40km, Sint-Antonius
Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11
Jongenschiro
franky.vda@gmail.com,
tel 0492.050.433
Afstanden schilderskring,
6, 10 ,12, 18, 20,
24, 30,
Sint-Antonius
Zoersel www.nvz.
0477 27 93 11
Koninklijke
Kasteel
van40km,
Schoten,
www.kshogerop.be,
gratis inkom

2 MAART 2014
OPTREDEN

31STE
TRAPPISTENTOCHT
23,
24 EN
25 SEPTEMBER

ASA voert staalnames uit van grond en grondwater in het kader van

ASA voert staalnames
uitbodemwetgevingen.
van grond en grondwater in het kader
de Belgische
Om ons team op kortede
termijn
te komen
versterken, zijn wij op zoek
Belgische
bodemwetgevingen.
ASA voert staalnames uit vannaar
grond
grondwater in het kader van
een:en
Om ons team op
korte
termijn
te
komen versterken, zijn wij op z
de Belgische bodemwetgevingen.
naar
een:
Om ons team op korte termijn te komen
versterken,
zijn wij op zoek
ADMINISTRATIEF
MEDEWERKER
Administratief medewerker
(deeltijds)
naar een:

(deeltijds)
Administratief
medewerker (deeltijds)

Functie :
Administratief medewerker (deeltijds)
 Je ondersteunt onze administratieve afdeling (werkvoorbereiding,
boekhouding,
klassement, telefoon beantwoorden, …)
Functie
::
Functie
 Je
Je ondersteunt
onze
administratieve
afdeling afdeling
(werkvoorbereiding,
Profiel:
ondersteunt
onze
administratieve
(werkvoorbereidi
boekhouding, klassement, telefoon beantwoorden, …)
boekhouding,
klassement,
telefoonrichting;
beantwoorden, …)
 Je
hebt een diploma
in een administratieve
Profiel:
Nederlands is je moedertaal, maar je hebt een basiskennis van het
hetdiploma
Engels; in een administratieve richting;
Profiel:
 Frans
Je hebteneen
 Hands-on;
Nederlands
moedertaal,
maaradministratieve
je hebt een basiskennis
van het
 Je
Je
hebt deeltijds
eenis je
diploma
in een
richting;
werkt
(50%);
Frans
en het Engels;
 Marktconform
Nederlands
is
je moedertaal,
maar jemet
hebt
een basiskennis
van
verloningspakket,
aangevuld
extralegale
voorHands-on;
Frans
en
het
Engels;
delen.
 Je werkt deeltijds (50%);
Sollicitaties
 Hands-on;
Marktconform
aangevuld
met extralegale voormet verloningspakket,
cv kan je per email
zenden naar:
delen.
peter@asa-bv.com
Je
werkt deeltijds (50%);
post kan ook naar:
Per
Marktconform
aangevuld met extralegale vo
Sollicitaties
cv verloningspakket,
kan
je per
email zenden
ASA
bv t.a.v.met
Peter
Luyckx,
Kwikaard
132 -naar:
2980 Zoersel.
peter@asa-bv.com
delen.
(www.asa-bv.com)
Per post kan ook naar:
ASA bv t.a.v. Peter Luyckx, Kwikaard 132 - 2980 Zoersel.
Sollicitaties
met cv kan je per email zenden naar:
(www.asa-bv.com)

peter@asa-bv.com
Per post kan ook naar:
ASA bv t.a.v. Peter Luyckx, Kwikaard 132 - 2980 Zoersel.
(www.asa-bv.com)

Afstandenoptreden
6, 10 ,12,
24, 30, 40km,
Sint-Antonius
Zoersel
www.nvz. 0477 27 93 11
Swingend
van18,een20,meerstemmig
koor
van 50 plussers,
marc@ummagumma.be

2 MAART
31STE TRAPPISTENTOCHT
GET
READY2014
ALIVE!
30 SEPTEMBER
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11
Werf 44, Schoolstraat 44, Schilde, www.werf44.be

2 MAART 2014
31STE TRAPPISTENTOCHT
TRYOUT 6,BUURMAN
7 OKTOBER
Afstanden
10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477
27 93 11
Vuurman wat doet u nu? Oc ’t Centrum, Dorpstraat 73 Brecht, cultuurdienst@brecht.be

2 MAART 2014
31STE TRAPPISTENTOCHT
OPTREDEN
21 OKTOBER
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz.
0477 27 9320U
11

Terug naar de sixties met De Bonanzas, Sint – Jozefkerk Merksem, www.ticketbalie.be

2 MAART 2014

31STE TRAPPISTENTOCHT

Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11

GEZOCHT ZANGERS
2 MAART
2014 die graag willen meezingen in het kinder31STE
TRAPPISTENTOCHT
Jongens
en meisjes
en jeugdkoor
“de Heilige
Afstandenvande.ginste.s@gmail.com
6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, tel
40km,
Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11
Toontjes”,
0471.38.26.81

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

GEZOCHT
2 MAART 2014

Te koop: keramische kookplaat
(nieuw),
houtkachel,
Lp’s
(klassiek),
luster,
enz…
tel
0491.92.72.97
31STE TRAPPISTENTOCHT G3

Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11

Te koop: mobility scooter, Shop
Verzamelaar koop alles van
Rider, prima staat p.o.t.k.0475
Hummel tel 0476.59.64.05 Z771
49 70
56 in Schoten
G1 DOOR OP INFO@BODEVANSCHOTEN.BE
UW ACTIVITEITEN
HIER? MAIL HET

Onze afdeling home & deco
heeft plaats voor een

CREATIEVE
1.000-POOT
Heeft u ervaring met topmerken en werkt u
graag in een inspirerende omgeving met een
team van ﬁjne collega’s ?
Dan bent u de persoon die we zoeken.
Richt uw sollicitatie,
met recente foto en referenties aan:
c.rodenburg@skynet.be

Schilder, laminaat en parket
plaatsen, gyproc, enz.. gsm
nummer tel 0487.87.07.42
(particulier)
Z766

Bravilor Belux NV verdeelt als fabrikant/invoerder drankbereidingssystemen
met de nadruk op koffie en thee in de Belgische en Luxemburgse markt. Wij
zijn een klein en gezellig familiebedrijf gelegen in Schoten en tevens onderdeel
van een grote internationale speler. Wij zijn een dynamische organisatie met
een open bedrijfscultuur met een aangename werksfeer.

Vacature

Service Monteur/ Techneut
Wat ga je precies doen?
• Zelfstandig analyseren en oplossen van storingen aan retour
genomen apparatuur.
• Je biedt de klanten technische oplossingen en verleent hun
technisch advies.
• Je bent medeverantwoordelijk voor de goede technische
opvolging van bestaande klanten.
Kortom een zelfstandige functie met groeimogelijkheden.
Wat verwachten wij van jou?
• Bij voorkeur een eerste werkervaring maar motivatie en
elektrische kennis zijn het belangrijkste.
• Je spreekt vloeiend Nederlands en als je daarnaast een mondje
Frans en Engels spreekt, heb je een streepje voor.
Spreek je geen Frans, dan ben je bereid om dit te leren.
• Je bent in het bezit van een rijbewijs B.
Wat hebben wij jou te bieden?
• Flexibiliteit, on-the-job training, groei- en opleidingsmogelijkheden.
• Een passende verloning volgens kennis en ervaring.
• Hospitalisatieverzekering, ecocheques, 6 ADV-dagen.
Nog steeds geïnteresseerd?
Email mij jouw motivatie samen met je cv en we nemen spoedig contact met je op.
Philippe.roelandt@bravilor.com

Inboedels
leegmaken
+
opruimen, wij bekijken samen
vrijblijvend de mogelijkheden,
tel
0497.77.99.19
(particulier)
Z767
Aanleg van gazon & rolgazon,
alle snoeiwerken, vellen van
bomen, frezen van stronken,
aanplantingen,
verticuteren
0498.144.085 (particulier) Z768
Professionele schilders zoeken
schilderwerk: u kan ons
contacteren op 0479.19.28.55
(particulier)
Z769
Alle schilderwerken binnen
en
buiten
door
Poolse
mannen, tel 0496.08.41.68
of
0496.63.79.78
(particulier)
Z747
Te koop: mobility scooter, Shop
Rider, prima staat p.o.t.k.0475
49 70 56 in Schoten
G1
Te huur: Senioren-appartement
Merksem Van Praetlei 74
Gelijkvloers: 1 slpkmr +
hobbykamer; hal, liv., kkn
+veranda + koer; kleine badk
met douche net gerenoveerd
met
energiebesparende
maatregelen, Vrij vanaf 1 okt,
675 Euro/m + 47 euro vaste
kosten/m tel 0492.279.775 G2
Te koop: keramische kookplaat
(nieuw),
houtkachel,
Lp’s
(klassiek),
luster,
enz…
tel
0491.92.72.97
G3

Doktersgezin zoekt

HUISHOUDHULP
voor 4 halve dagen/
week te Schilde.
Uren bespreekbaar.
Rijbewijs gewenst.

Tel. 0486 06 36 36

Bruynseels-Vochten is op de dag van vandaag één van de grootste

raamconstructeurs in België. Dit zowel op de particuliere , de
projectmarkt als op de verandamarkt. Wij sturen elke dag onze
60 plaatsingsploegen de baan op, op weg naar een volgende
tevreden klant. Door de constante investering in onze firma en
onze medewerkers zijn we gekend om onze tevreden klanten. Dit
alles is uiteraard dankzij de dagelijkse inzet van onze meer dan 150
medewerkers die elke dag hun uiterste best doen om al deze projecten
tot een prachtig einde te brengen.

We zijn opzoek naar

Een sterk team van gemotiveerde vakmensen die elk project secuur
afwerken van begin tot einde!
Dat is onze sterkte.

gemotiveerde

Bruynseels-Vochten NV is een stabiel familiebedrijf dat reeds meer dan
de permanenteinstijging
in de
kunnen
30Om
jaaraan
buitenschrijnwerk
aluminium
enorderportefeuille
PVC fabriceert en te
plaatst
voor
voldoen en
de vele
projecten als
totprofessionele
een goed einde
te brengen,
zowel
de particuliere
markt.

poetsdames of-heren

zijn wij op zoek naar gemotiveerde medewerkers.
Wegens onze continue expansie zoeken wij voor
Laat u inspireren tijdens onze
onmiddellijke indiensttreding:

We poetsen dagdagelijks kantoren, winkels,
dokterspraktijken, apothekers, …

PLAATSERS BUITENSCHRIJNWERK EN VERANDA’S
PLAATSERS

Dit voor de regio Deurne – Lier – Zoersel.
Bent u op zoek naar een nieuwe uitdaging en
spreekt u deze vacature wel aan,
aarzel niet om ons te contacteren
op 03/488.58.28 of per mail :
info@seco-cleaning.be
Meer info ook terug te vinden op onze website :
www.seco-cleaning.be

VERANDA DAGEN
za. 21 & zo. 22 oktober

Je
ramen,
deuren
ofof
veranda’s
in in
zowel
PVC
alsals
aluminium
• plaatst
Je plaatst
ramen,
deuren
veranders
zowel
PVC
aluminiumop onze
op onze particuliere
werven.
particuliere
werven
• hebt
Je hebt
voorkeur
ervaring
plaatser
vanbuitenschrijnwerk.
buitenschrijnwerk.
Je
bijbij
voorkeur
ervaring
alsals
plaatser
van
telkens van 10u
- 17u
• kan
Je kan
zelfstandig
werken
echter
zijn
gemotiveerdestarters
starters
ook
welkom.
Je
zelfstandig
werken
echter
zijn
gemotiveerde
ook
welkom
Speciale voo
den
• bent
Je bent
een
klantvriendelijk
persoon
houdtvan
vanproper
proper
enrwaar
Je
een
klantvriendelijk
persoon
enen
houdt
en
nauwkeurig
nauwkeurig werk.
werk.
• Je werkt professioneel en communiceert vlot.
Je werkt professioneel en communiceert vlot
Je word ingeschreven volgens het regime van de bouw

TECHNISCH MEDEWERKER RAAMAFDELING

• Je stelt raamstaten en detailtekeningen op uit architectuurplannen en
Aanbod
onze offerte.
• Je komt terecht in een familiebedrijf op mensenmaat waar de
• Je bestelt de nodige materialen voor de uitvoering van het project.
een positieve
groepssfeer
centraal
staat encollega’s.
u geen
• werknemer
Binnen dezeen
functie
werk je in
teamverband
met ervaren
bent maar
eendiensthoofd
teamlid. of zijn assistent.
• nummer
Je rapporteert
aan het

• Een aantrekkelijk salarispakket aangevuld met maaltijdcheques
•Aanbod
Wij bieden je doorgroeimogelijkheden naar competentie
• Onmiddellijk vast contract binnen een stabiel bouwbedrijf!
• Aantrekkelijk loon aangevuld met extralegale voordelen.

Nieuwbouw & renovatie - 10 jaar waarborg

constructie en plaatsing
Graag ontvangen wij uw CV en sollicitatiebriefKwaliteitsgarantie,
op
Maatwerk alle veranda’s zowel modern als klassiek
m.vochten@bruvo.be of u kan ons steeds contacteren
03/666.57.86
Van A totop
Z geregeld:
ontwerp, fundering tot bezetting en verwarming
voor verdere vragen of aanbiedingen.

RAMEN • DEUREN & VERANDA’S
in ALUMINIUM & PVC

Brasschaatsteenweg 292 • 2920 Kalmthout • T 03-666 57 86 • E info@bruvo.be • www.bruvo.be

gyproc
tel
(particulier)

17W42_BRUVO_AANKOND_1_1.indd 1

Gevraagd :

Groenarbeider

Fulltime, gemotiveerd en ervaren, die zelfstandig kan werken.
Voornamelijk onderhoudswerken in het groen en bedrijfsparken.
Kunnen werken met kettingzaag en snoeigereedschap is wel een
must. Divers takenpakket: scheren van hagen, onderhoud gazons,
onkruidbestrijding, verzagen van bomen. Instaan voor onderhoud
machines. In het bezit van rijbewijs B. Wij zijn gevestigd te Schoten.

Tel. 0475 67 24 26 - mail : info@dustrico.be

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,
betegelen,

bezetten,
afbraak,

0483.72.05.62
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
De Poolse schilder biedt zijn
diensten aan voor binnen-en
buitenwerk, tel 0493.61.99.33
(particulier)
Z734

8/10/17 17

DOSSIERBEHEERDER(S)

BOEKHOUDKUNDIG MEDEWERKER(S)

(M/V)

(M/V)

Functie
Je wordt verantwoordelijk voor het volledig beheer van
klantendossiers:
• Boeken van aankoop- & verkoopfacturen,
ﬁnanciële- en diverse verrichtingen.
• Kwartaal- en jaarafsluitingen en opmaken van
Jaarrekeningen.
• Verrichten van BTW- & Belastingaangiftes.
• Voorbereiden verslagen Alg. Vergaderingen.

Functie
Je wordt verantwoordelijk voor de administratieve taken
m.b.t. klantendossiers:

Proﬁel
Opleiding Bachelor boekhouden & ﬁscaliteit en minimum 1
jaar werkervaring in een gelijkaardige functie. Nederlandstalig
met basiskennis Frans en Engels. Ervaring met MS Oﬃce en
boekhoudpakket. Communicatief en vlot in omgang met klanten.
Lidmaatschap van ITAA is niet noodzakelijk.

Proﬁel
Middelbare studies en/of administratieve werkervaring.
Nederlandstalig met basiskennis Frans en Engels. Ervaring met MS
Oﬃce.

• Input in de boekhouding van facturen, ﬁnanciëleen diverse verrichtingen.
• Klassement kantoor en klantendossiers.
Telefonisch contact klanten.

Wij bieden een aangename werksfeer in een kleine organisatie met een salaris aangepast aan de functie en ervaring. Interesse? Stuur dan
uw sollicitatiebrief met cv naar Kantoor De Vre nv t.a.v. Wim Van Goethem, Terlindenhofstraat 24 te 2170 Antwerpen-Merksem of mail
naar info@kantoordevre.be

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
Wij helpen u graag met het
opkopen en opruimen van
inboedels, bij een overlijden of
een verhuis tel 0495.233.678
(particulier)
Z740
Poolse
mannen
doen
renovatiewerken:
bezetting,
gyproc, betegelen, parket,
schilderen,
afbraakwerk,

Nederlandstalig,
gratis
prijsofferte,
referenties,
tel
0496.08.41.68
of
0496.63.79.78
(particulier)
Z748
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 fijne afwerk
maakt ing. kasten, specialiteit
dressing, maatwerk, allerlei
houtwerk, gratis prijsofferte tel
0470.600.182 (particulier) Z744

zoekt

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

03 685 01 01
info@bodevanschoten.be

AUTOCAR-, CRUISE- & VLIEGVAKANTIES
Wij zijn een familiebedrijf gevestigd in de Antwerpse kempen. Met een wagenpark van 40 voertuigen en een eigen reisprogramma naar meer dan 150 Europese
reisbestemmingen zijn we één van de marktleiders op gebied van het organiseren
van autocarvakanties aangevuld met diverse cruise en vliegvakanties. Bij ons reiskantoor kunnen klanten tevens terecht voor de reservatie van alle Belgische TO’s
voor vlieg-, trein-, cruise-, en autovakanties. Om ons team te versterken zijn we op
zoek naar een gedreven:

Gezocht :
Chauffeur B / Magazijnier

leveren en ophalen van feestmateriaal bij onze klanten, terug
stockeren, vervolgens terug klaar maken en naar de klanten leveren. Vaste Job met contract onbepaalde duur, goede collega’s.

Student voor elke zaterdag 9 -12 hr.

Materialen aangeven en terug ontvangen van de klanten, opruimwerk etc… Vaste Job.

Keukenmedewerker

Het afwassen van alle teruggebrachte keukenmaterialen, vervolgens verpakken en terug klaarmaken voor uitlevering
naar onze klanten. Vaste Job Met contract onbepaalde duur,
goede collega’s.

• OFFICE MEDEWERKER
REISKANTOOR

• GROEPSREIZEN
TOUROPERATING MEDEWERKER

voltijds/onbepaalde duur

• AUTOCAR-CHAUFFEURS
Dag- en regionaal vervoer

voltijds-deeltijds

• MINIBUS-CHAUFFEURS
Voor transfers – Rijbewijs B

voltijds-deeltijds

Meer jobinformatie en sollicitatievoorwaarden
vind je op: www.verhoeven.be/vacatures/

Chauffeur C

Voor het leveren en ophalen van feestmateriaal
bij onze klanten, over gans België.
Rijbewijs C geldige code 95.
Vaste Job Met contract onbepaalde duur, gereputeerd bedrijf.

Voor afspraak 03.324.66.13, vragen naar dhr Mortier

voltijds/onbepaalde duur

Tuinwerk en schilderwerk
tel
0466.46.42.99
(particulier)
Z770
De Poolse schilder biedt zijn
diensten aan voor binnen-en
buitenwerk, tel 0493.61.99.33
(particulier)
Z734

Schotense
man
doet
alle tuinwerk en kleine
renovaties in jouw huis omg.
Schoten tel 0476.71.21.49
(particulier)
Z765

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

GEZOCHT

Alle schilderwerken binnen
en
buiten
door
Poolse
mannen, tel 0496.08.41.68
of
0496.63.79.78
(particulier)
Z747
Alle
schilderwerken,
elektriciteit en alle andere
klusjes
aan
betaalbare
prijzen
tel
0484.981.159
(particulier)
Z762

M/V

wie kan ons helpen bij het
plaatsen van zonwering.
Wij zoeken iemand voor een
paar uur per dag.
Werkervaring vereist,
wij leren u de rest.
Leeftijd speelt geen rol.
Omg. Brecht, Brasschaat

Tel. 0479 972 771

GEVRAAGD

VROUWELIJKE BANDLEDEN +
OOK ZANGERES = DOEN

HERFSTEDITIE
4 OKTOBER
27 SEPTEMBER

GSM 0494 419 035

Nieuwe GO!-school Xplore
bewandelt nieuwe wegen
Kinderen zo prikkelen dat ze zelf - op eigen houtje - meer kennis willen verwerven.
In het GO!-Atheneum van Schoten denken ze daarvoor de formule gevonden
te hebben. “We hebben onze middenschool met klassiek onderwijs letterlijk
en figuurlijk afgebroken. In Xplore maken we deze jongens en meisjes al snel
zelfstandig en geven we hen goesting om bij te leren”, voorspelt adjunct-directeur
Anja Peeters, die donderdag haar eerste 31 ‘ontdekkingsreizigers’ de weg wees.
De kennismaking gebeurde in een mooi, gloednieuw gebouw aan de Emiel
Blangenoisstraat. De vroegere kleuterschool van de ‘rijksschool’ werd gesloopt en
vervangen door het warme ‘basisstation’ van Xplore. Warm is trouwens één van de
‘keywords’ in de nieuwe aanpak.
“Xplore bestaat fysiek uit drie grote delen”, toont Anja Peeters het nieuwe gebouw.
“Er is nog één instructielokaal, dat nog het meest lijkt op het klassieke leslokaal.
Al houden we de lestijden er bewust korter dan vroeger. Onze leerlingen zullen
vooral veel tijd doorbrengen in dit open leercentrum: een grote open ruimte met
gezellige hoekjes waar ze zich kunnen terugtrekken om aan zelfstudie te doen.
Dat gebeurt onder begeleiding van coaches, zoals we onze leerkrachten voortaan
noemen. Daarnaast hebben we nog een goed uitgerust lokaal voor techniek en
wetenschappen ter beschikking.”
Ook voor Anoek Rottiers, één van de vier ‘coaches’ die door de kinderen van het
eerste en tweede jaar met de voornaam mag worden aangesproken – nog een
nieuwigheid – betekende 1 september een nieuwe start na enkele jaren te hebben
lesgegeven op de traditionele manier. Zij gelooft erin.
“De openheid van dit leercentrum is praktisch en symbolisch. We slopen hier
de muren tussen de verschillende ‘vakken’ en leggen verbanden. Door de
kleinschaligheid is ons team in staat om elke jongere tot volle ontplooiing te
laten komen en die kennis op haar of zijn tempo te verwerven. Elke leerling wordt
uitgedaagd op zijn/haar niveau zodat leren nooit saai wordt.”

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

TE HUUR

APP. BRECHT CENTRUM
2de verd. - 1 slpk
max. 2 pers., geen huisd.
Tel. na 17u 0479 85 63 11

“En dat gebeurt binnen het kader van de leerplannen”, sluit adjunct-directeur
Anja Peeters af. “Proeven en examens zijn in Xplore dus niet afgeschaft, voor
wie dat soms had gehoopt. (lacht) We helpen deze enthousiaste jonge mensen
de overgang maken van het lager naar het middelbaar onderwijs en leveren hen
binnen twee jaar af zodat ze hun ASO-opleiding netjes kunnen afmaken en later
kunnen verder studeren.”

Wat te doen in
Schilde – ’s-Gravewezel
MAISON D’AMOUR Sensuele nieuwe
dames vervullen uw stoutste dromen!!! Naast autokeuring St Job Afrit
4,Jos Nuytsdreef 5 Brecht
www.maison-damour.be
Tel 0498 85 96 81

MOOIE
KLASSEDAME

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

0474 565 237

www.candlelightbar.be
Meisjes gevraagd

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

Wezelsebaan 256 - 2900 Schoten
0484 02 64 31

PRIVATE-GIRLS

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

03 293 08 68 - 0479 38 87 82

Lp’s, singles, ik koop collecties
Jazz, Soul, Pop etc.. cd’s dvd’s,
boeken, strips, filmaffiches,
pick-ups
aan
beste
prijs
tel
0475.376.496
Z101
Te
huur:
Nieuwpoortbad
studio, alle comf., gr zonnig
terras, garage, 50 euro/dag,
all-in, tel 0498.800.348
Z99
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
Fonoplaten: ik koop lp’s & maxi
singles, disco, soul, rock, jazz,
70-80-90, betaal beste prijs,
tel 0475.76.81.88 (particulier)
Appartement te Huur in De Panne.
Modern, luxe hoekapp.120m2,
terras 40 m2, gans de dag zon
en zeezicht ! Enkele stappen
van de zee op de Esplanade,

verkeersvrij en rustig ! Grote LV,
open KK met allerlei toestellen.
2 badk. 1 met bad en 1 met
inloopdouche, wasmachine en
droogkast ! digitale TV en
internet. 2 wc’s, 3 slpks met
dubbele bedden 180 cm en kast,
parkingplaats onder het gebouw.
5de verdieping, max 6 pers. vrij
vanaf 3/9 tot einde september
. per week = 625 euro alles
inbegrepen. Inl. 0479/44.35.15

TE HUUR APP.

Parkstraat Knokke
2slpk, zeezicht
6 maanden
3.300 euro
tel 0474.37.56.29
TE KOOP GEVRAAGD
AUTO’S en CAMIONETTEN
ook accident of defect

Gsm 0475 32 44 00
aankoopvanvoertuigen@skynet.be

HERFSTWANDELING IN HET GRAVINNENBOS IN ’S-GRAVENWEZEL
Een frisse ochtendwandeling op 25 september om 9.30u, samen met een gids. Recent
kocht Natuurpunt het Gravinnenbos in ’s-Gravenwezel aan. Dat is gelegen lang het
Antitankkanaal en is een waardevol stuk natuur dat enkel toegankelijk is met een
gids van Natuurpunt van de afdeling Schijnbeemden Kern Schilde. Honden, zelfs aan
de leiband, niet mee binnen kunnen. Mensen die met de wagen komen, kunnen deze
parkeren op het einde van de Huldekens of waar de tankgracht de St.-Jobsteenweg
kruist (fietsknoopppunt 42). Inschrijven per e-mail aan sieglinde.mertens@gmail.
com. Meer info op https://sgravenwezel.gezinsbond.be of 03/658.06.31.
NATUURWANDELING
Vertrek aan Heemkring De Drie Rozen (Kerkstraat 41 in ’s-Gravenwezel) op
donderdag 29 september om 13.45 u. Je bewandelt het Hegte Heydepad in St.
Antonius/Westmalle (6 km) De wandeling begint aan de Oude Liersebaan voorbij het
St. Jozefziekenhuis. Deze landschapswandeling loopt langs een heischraalgebied,
op deze schrale bodem treft men enkel speciale planten aan zoals het borstel en
tandjesgras. Je wandelt verder door een bosrijk gebied van loof- en naaldbomen.
Meer info: 03/658.87.50.
WANDELING: ZWAMMEN IN HET DRYHOEKSBOS
Begin oktober is de ideale moment om op zoek te gaan naar paddenstoelen. Het
Dryhoeksbos staat er vol van. Je stapt langs de Kleine Schans en de Antitankgracht
richting het bos. We maken er een iets langere wandeling van dan anders zodat we
ook het heidegebiedje in het oosten van het gebied, met onder andere Appelrussula,
kunnen bekijken. Op 2 oktober van 14:00 tot 16:30u. Meer info op 0498/397.173,
georganiseerd door vmpa natuurgidsen Schilde.
DEMONSTRATIELES BAKKEN
Heerlijke bakgerechten worden bereid en nadien geproefd. De deelnemers krijgen
de recepten op 3 oktober van 13u in Het Dorpshuis, Kerkstraat 24 in ’s-Gravenwezel.
Meer info op hendrixrita@yahoo.com. Georganiseerd door Ferm Femma
´s-Gravenwezel.
CINEMA SONJA:‘PARASITE’
De film ‘Parasite’ haalde al een resem aan belangrijke prijzen binnen, waaronder
de Gouden Palm in Cannes en de publieksprijs op het Internationaal Filmfestival
van Rotterdam. Begin dit jaar werden daar ook nog zes Oscars aan toegevoegd,
waaronder die voor beste film. Het lot van twee families, uit de hoogste en de
laagste sociale klasse, wordt onlosmakelijk verbonden wanneer Ki-Woo, een jonge
kerel zonder toekomstperspectieven, ontdekt dat het net iets té gemakkelijk is om
zich voor te doen als geregistreerde Engelse leraar. Op 3 oktober om 20:00u. in Werf
44, Schoolstraat in Schilde. Meer info via sonja.corrynen@schilde.be of 03/380 07 47
VOORDRACHT ‘HEINRICH SCHÜTZ’ - JAN VAN GASSEN
Geboren in 1585, net 100 jaar voor Bach, brengt Heinrich Schütz de nieuwe barokstijl
van Italië naar het reformatorische Duitsland. Door de 30-jarige Oorlog werkt hij
in vaak penibele omstandigheden, maar dat belet hem niet om met een minimum
aan middelen vaak een maximum aan zeggingskracht te verwezenlijken. Op 4
oktober vanaf 14.30u in WERF44, Schoolstraat 44 in Schilde. Meer info op info@
ummagumma.be.

NAJAAR GENIET VAN SCHOTEN

uitgestippeld parcours langs Schotense handelaars. Deelnemende kinderen kunnen
een ontmoeting winnen met de Sint tijdens de Sinterklaasstoet die doorgaat op 26
november 2022.

Na een geslaagde tweede editie van het feest – en braderijweekend ‘Schoten Geniet’
maakt de Schotense handelaarsvereniging Geniet Van Schoten zich op voor een goed
gevuld najaarsprogramma. Dat zal evenwel gebeuren zonder huidig voorzitter Silke
De Backer (Stoffe & Koffe). Aanvullend op haar activiteit als influencer en online
communicatiespecialist nam Silke samen met een vriendin onlangs een baby- en
kids concept over. Een ondernemende sprong die helaas niet meer te combineren
valt met een rol als voorzitter van de handelsvereniging.

Als afsluiter van 2022 wordt momenteel volop gewerkt aan een gezellige
winteractiviteit voor jong & oud. Meer informatie volgt. Houdt zeker onze website
www.genietvanschoten.be in de gaten.

De VZW wil Silke oprecht bedanken voor haar rol als voorzitter die ze met veel
overtuiging op zich heeft genomen. De fakkel wordt (voorlopig) overgenomen
door Serge De Groof (De Riddershoeve) en Frank De Belie (Mediamarkt) . Begin 2023
staan er evenwel nieuwe verkiezingen op het programma. Zo wordt de Raad van
Bestuur opnieuw samengesteld én er wordt een nieuwe voorzitter verkozen. Ben je
een handelaar uit Schoten en heb je
interesse om deel uit te maken van
deze dynamische handelsvereniging?
Stuur dan een mailtje naar stijn@
genietvanschoten.be
Het najaarsprogramma:
Kom griezelig gezellig eten, drinken
en shoppen bij Schotense horeca
– en handelszaken tijdens de
Halloweenmarkt op 31 oktober.
Vanaf 22 oktober tot 22 november
verstoppen de Spiekpietjes en
-Grietjes zich bij lokale handelaren
in onze gemeente. Geniet van
Schoten organiseert een heuse
winkelwandelzoektocht
via
een

Klok
stuk?

Alle merken GRATIS
afgehaald en teruggebracht

03 652 17 77

Huishoudhulp Schoten gezocht.
Was, strijk, en koken voor
gezin van 4 en beetje poetsen
(er is reeds poetshulp).
Op ma en di namidd. Met
of
zonder
dienstench.
Taal
onbelangrijk.
Graag
hondenliefhebber. Bel 0476 68
70 30 voor kennismaking Z763
Te huur: grote garagebox 42m2,
Kalstraat 180 euro per maand
tel na 18u 0476.41.96.88 Z764
Te koop: mobility scooter, Shop
Rider, prima staat p.o.t.k.0475
49 70 56 in Schoten
G1
Te koop: keramische kookplaat
(nieuw),
houtkachel,
Lp’s
(klassiek),
luster,
enz…
tel
0491.92.72.97
G3

DOKTERS

GEBIT GEBROKEN?

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

MEDISCHE HULP

TIJDENS WEEKENDS EN FEESTDAGEN

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

Tel: 03 653 37 51
BRECHTSEBAAN 274 - 2900 SCHOTEN

Tel. 03 680 17 70

0900 10 512*

www.dellafaille.be

Uw lokale AXA-bank

ELK WEEKEND

van vrijdagavond 19.00u tot maandagochtend
08.00u

OP OFFICIËLE FEESTDAGEN

Onafhankelijk financieel
advies & beleggingen
Onafhankelijke
verzekeringsmakelaar

Aangepaste behandeling voor
diabetes- en reumapatiënten

Creëer uw
eigen geluk,
maar laat
ons helpen!

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

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

TIJDENS DE WEEK
contacteer uw huisarts

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

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

Thuisverpleging De Lelie trakteert
patiënten op bruisend zomerfeest
Thuisverpleging De Lelie pakt het net iets anders dan andere grote organisaties in de
sector. Neem nu het zomerfeest waarop stichters en coördinatoren Magali Janssens
en Annick Boeve ruim honderd patiënten trakteerden in het Sint-Cordula Instituut.

INFO: PETER
TEL: 0478 277 541

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

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

TANDARTS
Wachtdienst
Antwerpen Centraal
oproepnummer

014/24 24 14

Tel.: 0903/399 69

vroedvrouwenteam@wgkantwerpen.be
www.witgelekruis.be

weekend feestdagen

Volledige voetverzorging
Aangepaste behandeling diabetes
Ingegroeide nagels
Eeltverwijdering
Nagelcorrecties

voeten &
tenen

Medische voetverzorging bij u thuis

PEDICURE

(alleen op afspraak)

Ost Dirk
Tel. 0495 48 36 75
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Tele-onthaal
Antwerpen Tel. 106
31/12/2023 UNIQUEMENT EN BELGIQUE.
VALABLE JUSQU'AU 31/12/2018.
CONDITIONS SUR LE SITE. REPRODUCTION INTERDITE.

“Het werd een zalige namiddag waarop onze verpleegkundigen en de vaak
hoogbejaarde dames en heren, waar ze soms dagelijks aan huis komen, samen
genoten in een
ongedwongen
sfeer. Familieleden
voerden
de
gasten naar de
feestlocatie. Voor
wie er alleen voor
staat, zochten
we zelf een
vervoeroplossing.
Op het menu
stonden wafels en
koffie. Het was eigenlijk een thé dansant. Nancy Randall zong en de dansvloer is niet
leeg gebleven”, doet Magali verslag van een mooie warme namiddag.

AA groep “Carpe Diem”

Schilde - Hulp aan mensen met een
drankprobleem

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

* gesprekskost 0,45 e

Zelfstandige
Verpleegkundigen
www.vbzv.be

of 070/222 678

