


IN DIT NUMMER

Een Bisschop op bezoek in ‘s-Gravenwezel

Een prins op bezoek in Schoten

Een kerstmarkt in Sint-Job

Een kerstmarkt in Zoersel

Het verhaal achter de anarchistische 
kerstman van Koffiehuisje Gelmelen

De markt van Schoten gaat begin volgend jaar verhuizen. Dat deelde 
schepen Véronique D’Exelle (N-VA) onlangs toch mee op een vergadering. De 
mededeling werd op gemengde gevoelens onthaald door de kramers, maar 
Kris Van de Mierop, uitbater van koffiehuis Gelmelen in de Gelmelenstraat is 
ronduit tegen en uit dat op een opvallende manier.

Ludo Boudewijns zorgt al 45 jaar voor kerstsfeer in Schoten door 
uitstalramen van cafés en handelszaken mooi te versieren. Kris Van de 
Mieroop, die twaalf jaar geleden koffiehuisje Gelmelen opende op de hoek 
van de Gelmelenstraat en Wilgendaalstraat, vroeg hem dit keer om een wel 
erg vranke kerstman te schilderen. Eentje die zijn rood-witte broek laat 
zakken en zijn blote achterwerk niet toevallig richting gemeentehuis richt. 

“Een uiting van mijn frustratie en onbegrip”, licht de opdrachtgever zijn 
anarchistische kerstman toe. “Ik heb jarenlang gewerkt aan het opbouwen 
van een vast klantenbestand op m’n eigen en bewust niet al te commerciële 
manier. Kwaliteit en kleinschaligheid zijn het handelsmerk van Gelmelen, 
dat ik alleen maar kan runnen dankzij de hulp van m’n echtgenote en 
familieleden.”

“Het is voor een kleine zelfstandige op deze plek niet eenvoudig om 
bezoekers te lokken. Ik investeerde bewust veel in een goede relatie met de 
marktkramers. Ik sta zaterdag al om 5 uur voor hen klaar met verse koffie 
en zelf gemaakt gebak. Wat later houden ook heel wat marktbezoekers halt 
bij mij. Zaterdag is een absolute topdag. Niet onlogisch, want mijn zaakje ligt 
pal op de markt, toch op de manier zoals die voorlopig wordt opgesteld. Want 
de gemeente wil ze verplaatsen en alle kramen straks in de Rodeborgstraat 
zetten.”

Het frustreert Kris dat hij ondanks aandringen weinig of geen informatie 
loskrijgt over de beleidsintentie. De laatste informatie die Bode Van Schoten  
verkreeg was dat enkele anciens onder de marktkramers een plan voor 
de nieuwe opstelling klaarstomen. Maar schepen Véronique D’Exelle wil er 
voorlopig liever niets meer over kwijt tot de raadscommissie Mobiliteit er v 
een zitting aan wijdt. Ook de geruchten alsof het plan inmiddels alweer zou 
zijn afgeblazen, wil ze niet bevestigen noch ontkennen.

“Intussen is het voor mij bang afwachten want het gevolg laat zich raden”, 
zucht Kris met opgetrokken schouders. “Wanneer ik mijn terras niet meer 
kan zetten en veel marktkramers liggen plots heel wat verder van mijn 
zaakje verwijderd, dan zal m’n omzet omgekeerd evenredig dalen. Ik heb 
echt schrik dat dit het einde van Gelmelen kan betekenen.”









 SCHILDE                                      € 825.000

Glvl: ruime hal, bureel, eetk., geïnstalleerde kkn, 
ontbijtruimte, woonk. met open haard, inpandige garage, 
zuid tuin, tuinhuis, overdekt terras. 1e Verd: 4 slpks, 
salon, 2 badks. Diverse: ruime kelder, inpandige gar, EK 
conform, alarm.                                    

Vg, Wpg, Gmo, Gvv, Gvkr. 
UC2642666 - EPC 423 kWh/m² 

 DEURNE                                         € 165.000

Indeling : hal, wc, woonk (ca. 38m²), recente kken, 
grote hoofdslpk (ca. 19m²), balkon (ca. 3 m²), 2e slpk 
(ca. 13m²), badk met zitbad / wastafel. Dubbel glas, 
individuele HR+ CV (gas), EK (conform!), recent 
vernieuwd en geïsoleerd dak.                                    

Vg, Wg, Gmo, Gvv, Gvkr. 
UC2557087 - EPC 275 kWh/m²

 SCHILDE                                      € 175.000

Bouwgrond in bosrijke omgeving op 1.288m². 
Eéngezinswoning als hoofdverblijf OF weekend/ tweede 
verblijf. Afmetingen gebouw: Terreinbezetting max 80 
m² en 20 m² terras. Voorgevelbreedte minimaal 5m. 
Kroonlijsthoogte minimaal 2,5m en maximaal 3,5m. 
Nokhoogte max 7,5m. Deze grond is gelegen in het “BPA 
Kotsbos”.                                   

Gvr, Vg, Gmo, Gvrk 

 SCHOTEN                                      € 195.000

App. op 2e verd. met 3 slpks. Indeling: hal, berging (CV), 
living (ca. 28m²), kkn met terras, 3 slpks (ca. 11m², 10m² 
en 7m²), balkon, badk (lavabo / wc / bad). Lift aanwezig. 
Het app. is verhuurd.                                   

Vg, Wg, Gmo, Gvv, Gvkr. 
UC 2135441 - EPC 231 kWh/m²

 ‘S-GRAVENWEZEL                      € 375.000

GLV app. met tuin en garage in centrum ‘s-Gravenwezel. 
Indeling: Inkomh., woonk. op parket, open geïnstal. kkn, 
badk. (bad en douche), wc, 3 slpks op parket. Diverse: 
tuin, garagebox, zonnetent, rolluiken.                                     

Vg, Wg, Gmo, Gvv, Gvkr. 
UC 2734196 - EPC 204 kWh/m²

Kort nieuws uit Sint-Job 

SINT-JOBSE GARAGE VIERT DANNY EN VEERLE DE BEUCKELAER   
Garage De Beuckelaer is al jaren een begrip in Sint-Job.  Al meer dan veertig jaar 
is het een vertrouwde 
verdeler van Renault- 
en intussen ook 
Dacia-wagens. Je 
kan er niet alleen 
een nieuwe of 
t w e e d e h a n d s e 
wagen aanschaffen, 
maar ook laten 
onderhouden en 
herstellen. De garage 
is al die jaren ook een familiebedrijf. Onlangs was het moment daar om Danny en 
Veerle De Beuckelaer in de bloemetjes te zetten. Zij genieten van een welverdiend 

pensioen. Uiteraard kunnen zij met een gerust hart gaan genieten, terwijl het 
geschoolde personeel de vertrouwde service blijft leveren aan de klanten. 

HARTVERWARMENDE INITIATIEVEN OP KERSTMARKT UNIZO GROOT-BRECHT  
De kerstmarkt van middenstandsorganisatie Unizo Groot-Brecht op het Max 
Wildiersplein was een schot in de roos. Van bij de start om 14u kwamen de bezoekers 
met velen langs de kraampjes kuieren en genieten van hapjes en drankjes. 
“Het is van voor corona geleden dat we de kerstmarkt konden organiseren. Er staan 
nu een veertigtal kraampjes, tweemaal zoveel als drie jaar geleden, en het volk is 
navenant”, legt bestuurslid Inge Van Looveren uit. Naast Sint-Jobse handelaars 
stonden er ook kraampjes voor het goede doel. Zo verkocht welzijnsschakel De Schakel 
onder meer handgemaakte sleutelhangers en popjes ten voordele van inwoners met 
een kleine portemonnee. Privé-initiatieven zoals die van Kimberley Van Rompaey 
kregen eveneens ruimte. Ze moest een erg zware knieoperatie ondergaan. “Het is een 
aangeboren afbraak van kraakbeen. Eerder werd de knieschijf al eens geopereerd, 
maar die ingreep en een jaar revalidatie waren niet afdoende. Daarom moest ik een 
knieschijf laten implanteren, een financiële aderlating, want deze ingreep wordt niet 
terugbetaald, maar was wel absoluut noodzakelijk. De revalidatietijd heb ik gebruikt 
om leuke spulletjes te knutselen en hier op de kerstmarkt te verkopen”, legt ze uit. Ook 
de zes dames van Andina kadootjes verkochten er onder meer zelfgemaakte mutsen 
en sjaals ten voordele van het Warmste Jaar. “Elk halfjaar kiezen we een nieuw goed 
doel, dit keer is het OC Clara Fey”, legt een van de initiatiefnemers Heidi Geypen uit.



Sluit 
je woning 
gratis aan

op fiberklaar.be

maak je klaar 
voor hét open 
en bliksemsnelle 
fibernetwerk.

Check je adres  
op fiberklaar.be

Voordelen en voorwaarden op fiberklaar.be/aanpak.

Schilde

FBK-TOUCH-Schilde-BodeVanSchoten.indd   1FBK-TOUCH-Schilde-BodeVanSchoten.indd   1 21/11/2022   11:4921/11/2022   11:49



www. 
ik zoek 

zonwering
.be

TTEERRRRAASSOOVVEERRKKAAPPPPIINNGG VVLLIIEEGGEENNRRAAMMEENNZZOONNWWEERRIINNGG RROOLLLLUUIIKKEENN   ..

Geniet van onze 
voordeelpakketten
DIVERSE ACTIES OP:

- Vliegenramen
- Zonwering & Lamellendaken
- Voorzet rolluiken
Contacteer ons telefonisch voor meer informatie

Meeussen Montage 
Smederijstraat 24/4 - Schoten
Toonzaal ma-vrij 9-16u30  (zat 10-12u)

m-montage.be
03 313 05 92

Vertrouw op Meeussen Montage, 
we zijn trots op ons werk!

TTEERRRRAASSOOVVEERRKKAAPPPPIINNGG

VVLLIIEEGGEENNRRAAMMEENN     SSCCRREEEENNSS   KKNNIIKKAARRMMSSCCHHEERRMMEENN

Koning en koningin bezoeken 
Monnikenheide-Spectrum  

Koning Filip en koningin Mathilde gingen op woensdag 30 november, in het kader van 
een bezoek aan de provincie Antwerpen, langs bij Monnikenheide-Spectrum in Zoersel, 
de voorziening voor mensen met een verstandelijke beperking. Het koningspaar 
bezocht onder meer de bakkerij waar de cliënten speculaas en andere zoetigheden 
bakken. Koning Filip en koningin Mathilde proefden dat het goed was en kregen een 
cadeaumand mee. Ook een bezoek aan de Korenbloem, één van de woningen, stond op 
het programma. “Onderweg langs het dierenpark merkte de koning op hoe fijn het is 
hoe de woningen en het leven op Monnikenheide in de natuur geïntegreerd zijn”, klinkt 
het bij Monnikenheide-Spectrum. “In de Korenbloem zaten de bewoners te popelen om 
hun huiselijke stek te tonen, te vertellen hoe het dagelijkse leven er bij ons aan toe 

die net uit school kwamen. Net als in 
Monnikenheide-Spectrum nam het 
koningspaar uitgebreid de tijd om de 
mensen te begroeten. 

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 330 euro, , 
buiten de vakantieperiode, 
w w w . e v e n t u s s e n u i t . b e , 
email adres: lucderaedt@
telenet.be, tel 03.353.18.51 
of 0474.96.54.19  Z41

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
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Klok 
stuk?

Alle merken GRATIS
afgehaald en teruggebracht

03 652 17 77

Uurwerken, batterijen 
en bandjes: Denys & Ca

Bredabaan 246
Brasschaat 03 430 20 83

www.denys-co.be



�        kantoor.fi delia@verz.kbc.be

�     03 636 02 20

�     www.fi delia.be

RPR 0835.351.726

Ga met een gerust hart 
2023 tegemoet dankzij 
Fidelia, uw regionale 
partner in verzekeringen.

Brechtsebaan 6A, 2960 Sint-Job-in-‘t-Goor
Hoogmolendijk 2, 2900 Schoten



Veel lof voor kersthappening in 
wijk Deuzeld

Misschien waren er net iets minder bezoekers en wandelaars  dan vorig jaar,  maar 
er was zeker evenveel  sfeer , ambiance, actie , beweging  .... De kerkexpo  heeft 
heel de namiddag bezoekers en standhouders tot elkaar gebracht. De afsluitende 
internationale verbroedering bracht zowat zeven tig mensen bij elkaar.

“Er zijn in totaal toch zo’n vierhonderd bezoekers gepasseerd”, schat medeorganisator 
Werner Van Acker. “Alle Deuzeldse Hartjes werden verkocht voor het goede doel, de 
lokale Chiro. Ook bijna alle kerstrozen gingen over de toonbank net als veel kaarsen.

De vormelingen wandelden ook mee. Diaken Wim Geudens uit Merksem formuleerde 
de warme sfeer in en rond de kerk als volgt:  “Deze Heilig Hart-parochie verdient een 
‘award’, als unieke en meest  dynamische parochie van het bisdom.”

We vermelden nog dat de familie kerstviering in de Heilig Hart-kerk met traditionele 
Vlaamse kerstliederen zaterdag 24 december plaatsvindt om 18 uur. Die mis wordt 
voorgegaan door pastoor Alvi Vasquez. Op zondag 25 december is er een kerstviering 

Te huur: Benahavís (Marbella), 
overwinteren in de zon, 
prachtig glvl  app,  3 slpk 
(tot 8pers.), 2 bdk, aan 
golfterreinen Los Arqueros – 
Los Aguilares, gr zonnig terras 
met tuin, zwembad, TV, Wifi  , 
alle comfort,  tel 0475.935.414 
, 0478.285.269  Z809

Te koop gevraagd: 
schilderijen, LP’s, strips, 
spullen van zolder, curiosa, 
enz, tel 03.663.65.70  Z821

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  Z819

Te koop: woning Geel Sint 
Dimpnaplein 4 kan dienen 
voor klein project, Bouwdiepte 
17/15/15/9 bezichtigen en prijs op 
afspraak tel 0478.53.67.19 Z829

in gospel-stijl om 10 uur waarbij het koor Cantiamo voor een enthousiaste sfeer zorgt, 
gevolgd door een kerstdrink. 

Nog tot en met 1 januari organiseert de parochie ook weer een schoendozenactie ten 
voordele van sociale kruidenier Appel & Ei. Pakjes kunnen worden afgegeven in het 
hoofdportaal van de Heilig Hart-kerk tussen 9 en 12 uur. 

 RESTAURATIE VAN 
ANTIEKE MEUBELEN

Paul Goyvaerts
0496 43 68 54

Projectgronden, afbraakpanden, 
opbrengsteigendommen, etc. 

Contacteer ons op 
0472/98.33.10 

of info@8c8vastgoed.be,
Carolien Snoeys, 

8C8 VASTGOED BVBA





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

ZETELOPMAKERIJ 
GORDIJNEN
PROJECTEN   
PVC VLOEREN

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

WWW.LEODRIES.BE 

VRAAG EEN 
VRIJBLIJVENdE 
OFFERTE aan

Sint-Guibertus-parochianen 
bezorgen ook minder begoede 

Schildenaren fijne kerst          

De parochie Sint-Guibertus heeft het lokale OCMW 29 pakketten met eten en 
geschenken bezorgd voor 29 behoeftige gezinnen in Schilde.

De pakketten werden klaargemaakt en feestelijk ingepakt in de mooie versierde en 
gezellige Sint-Guibertuskerk door Rit Hendriks, Lief Van den Bouwhede en andere 
leden van het parochieteam. 

“Het is de eerste keer dat we zulke actie ondernemen en de respons bij de parochianen 
was groot”, stelt Gert Verhoeven van het parochieteam tevreden vast. “Ook heel wat 
van de vormelingen, die hun communie doen volgend voorjaar in de eengemaakte 
Sint-Guibertus- en Sint-Catharinaparochie, leverden bijdragen. Ze maakten een week 
voor kerst ook hun vormseltocht in de kerk. Dat hoort bij de voorbereidingen van de 
plechtige communie.”

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

 0479 282 605

Het aantal van 29 pakketten werd bepaald door een lijst van het OCMW Schilde. Die 
instantie heeft een goed overzicht van de gezinnen die echt een beroep doen op 
hulp voor hun basisbehoeften zoals voedsel en wat speelgoed voor de kinderen. “We 
bezorgden alles aan onze contactpersonen bij he OCMW, dat voor de verdeling instond, 
nog voor Kerstmis”, aldus Verhoeven.

Mooi is dat elk pakket ook een kaart met kerstwensen bevat. Ook hiervoor kropen de 
vormelingen in de pen. Onder meer Loïc (11) leverde een mooie kerstkaart met warme 
wensen voor een goede gezondheid en in welke omstandigheden ook een gezellig 
samenzijn.

Caravan te koop gevraagd.
Liefst in goede staat, 

mag oud zijn.
Tel. 0495 52 95 27



START

Solden
3 januari

Solden
3 januari

-30%

-50%-50%-50%-50%-50%-50%-50%-50%-50%-50%-50%

-40%

-20%-20%-20%-20%-20%-20%-20%-20%-20%-20%-20%-20%

Bredabaan 757 • 2930 Brasschaat 
Tel. 03 337 07 30

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

         zat.: 9.30 tot 17.30u

Ruime gratis parking bij de winkel.

1000 M2 SCHOENEN • LEDERWAREN • REISARTIKELEN

ST IJ L  &  COMFORT

WWW.FRAMANDI.BE
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GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2024

Wist je dat? 
Bij de verkiezingen van 2018 waren 34,79% van de kiesgerechtigde 
Schotenaren 60-plussers. 
Een studie heeft uitgewezen dat voor de komende verkiezingen dit percentage 
zal oplopen tot 37,77%.

Uw mening en stem kunnen dus doorslaggevend zijn. Let wel: de opkomstplicht voor de verkiezingen van 2024 is 
niet langer van toepassing. Wij bevelen jullie aan om van dit recht gebruik te maken.

De Seniorenadviesraad (SAR) werkt een voorstellenpakket (Memorandum) uit, maar de inhoud bepaal jij mee! 
Iedereen is welkom.

Wij nodigen jullie uit om samen mee na te denken over thema’s zoals gezondheid, wonen, mobiliteit en 
communicatie.

 Wanneer: Vrijdag 13 januari 2023 om 14.00 uur 
 Waar:  Cafetaria Lokaal Dienstencentrum ’t Dorp (Jozef Van Craenstraat 1)
 Inschrijven: Niet nodig

Vragen of meer informatie: seniorenadviesraad@schoten.be of 03/658.96.28.
Kof� e of thee is voorzien.

Wij hopen jullie talrijk te ontmoeten op 13 januari.

De SAR staat los van elke politieke binding en wij zullen dat ook blijven behouden. 
We zullen er bij alle politieke partijen op aandringen om, bij het opstellen van hun verkiezingsprogramma, rekening 
te houden met de voorstellen die wij hen als SAR bezorgen.

Brecht – Bal burgemeester brengt meer dan 
3.000 euro op voor MS Liga  

De organisatie van het Bal van de burgemeester schenkt ruim 3.000 euro aan de MS 
Liga. Dat is de opbrengst van het bal dat vorige maand plaatsvond in ’t Goorhof in 
Sint-Job. Elke Saron van MS Liga Vlaanderen was erg blij met de schenking en kwam 
de cheque zelf in ontvangst nemen.

Na corona kon het Bal van de burgemeester op 5 november opnieuw plaatsvinden, 
dit keer in deelgemeente Sint-Job. De eerste editie in 2019 vond plaats in Brecht. Het 
moest een jaarlijkse traditie worden, maar de pandemie stak daar een stokje voor. 
Dit jaar kon dan toch het tweede bal doorgaan. Voor de derde editie trekt het Bal naar 
deelgemeente Sint-Lenaarts.

Voor het eerste bal werd de vzw Groot Brecht met een Hart als goed doel gekozen. De 
opbrengst van 3.115 euro van deze tweede editie werd aan de MS Liga geschonken. 
“We zoeken steeds naar een doel met een lokale link. Ook Brecht telt inwoners die 
kampen met multiple sclerose en die kunnen onze steun en stem best gebruiken”, 

meent burgemeester Sven Deckers (N-
VA). “MS is een ernstige aandoening die 
nog steeds ongeneeslijk is, maar blijft 
vaak onzichtbaar voor de buitenwereld. 
We hopen op deze manier zowel de 
ziekte als de MS Liga onder de aandacht 
te brengen. De steun die de liga aan MS-
patiënten biedt is ook een belangrijke 
meerwaarde voor een gemeente. Zij 
hebben de expertise in huis en kunnen 
die taken veel beterop zich nemen dan 
onze medewerkers op de sociale dienst 
die zelf al overbevraagd is.”

TE KOOP
Instapklaar gelijkvloers appartement 
met zuidtuin nabij centrum Brasschaat, 
Donksesteenweg 48, 2 slaapkamers, 2 
badkamers, 167 m² bewoonbare ruimte, 
695.000 EUR. Meer info: Immoweb of 
philip.peeters@soslaw.be

UITZONDERLIJK SLAAGPERCENTAGE!

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

www.rijbegeleidingkruger.be  -  03 651 50 40
L

BERICHT AAN OPSTARTERS 
ZELFSTANDIGE:

Wij hebben een slapende 
vennootschap over te nemen 

0491 87 12 24

REPARATIE KLOKKEN
kan ook bij u thuis

0497 62 15 62



Ga mee op privé Safari, sept 
2023, Tanzania + Zanzibar, 
infoavond op 7 jan 20u Schoten 
bel 0476.22.77.27 of mail: 
Greta2408@gmail.com  K7

Gevraagd: vanaf januari 2023, 
kom reeds eerder kennismaken, 
Huishoudhulp voor poetsen, 
wassen en strijken, zelfstandig 
werken, 3 dagen per week in villa 
Koningshof bij ouder echtpaar, tel 
03.658.29.45 of 0475.481.990  K8

Kort nieuws uit Brecht

FEEËRIEKE FLUOBOOM SCHITTERT OP VAARTDIJK AAN POLITIECOMMISSARIAAT
Wie bij de Lokale Politiezone Voorkempen moet zijn of langs het jaagpad wandelt of fietst kan de 
feeërieke boom niet missen. Kunstenaar Jan Franssen werd door projectontwikkelaar Bolckmans 
aangezocht om een uniek spektakel te creëren.
“Als projectontwikkelaar zijn we meer en meer bezig met duurzaamheid. Zo ontstond de idee 
om de boom langs de vaart in Brecht dit jaar eens anders aan te kleden”, klinkt het bij Groep 
Bolckmans.

De Brechtse kunstenaar Jan Franssen bedacht een unieke manier om de boom op te lichten, 
op een betekenisvolle manier. “Tijdens vorige donkere winterseizoenen realiseerde ik al 
verschillende lichtinstallaties in de gemeente. Binnen Groep Bolckmans werden ze er spontaan 
vrolijk van en zochten me op”, legt de kunstenaar uit. De boom aan de Vaartdijk is dit jaar 
aangekleed met handgemaakte sterlichtjes. “Deze maakte ik uit gerecycleerde materialen. s 
’Avonds, door spaarzame ledverlichting, lichten ze fluorescerend op. De leuke kleuren en vormen 
van de sterretjes, maken van de boom een echte kerstboom.” Zo kan iedereen genieten van 
een mooie en unieke sfeer aan de Vaartdijk. De boom prijkt vlak over de kantoren van Groep 
Bolckmans op Vaartdijk 15 en is nog tot 12 januari 2023 te bezichtigen.

MET RUIM 1.000 STAPPEN EN SMULLEN OP BRECHTSE SMOUTEBOLLENTOCHT 
Meer dan 1.000 wandelaars ontdekten de Brechtse natuur in de winter. Die trip werd bezegeld 
met heerlijk warme smoutebollen. De St.-Michielstappers hebben er opnieuw een succesvolle 
Smoutebollentocht opzitten.
Het is van voor corona geleden dat deze tocht van de Brechtse 
wandelsportvereniging kon doorgaan. De wandelaars trokken vandaag 
de stapschoenen aan voor een tocht tussen de zeven en dertig kilometer. 
Het was dan ook ideaal wandelweer, droog en niet te warm. Met meer dan 
1.000 deelnemers, waarvan een derde geen lid is van een wandelclub, is 
de organisatie tevreden. Toerisme Brecht bood ook een wandelzoektocht 
aan. Daaraan nam een 150-tal wandelaars deel. Het was gezellig druk in 
zaal De Eikel in de Veldstraat, de start- en aankomstplaats van de tocht. 
De wandelaars genoten er van smoutebollen, een kop warme soep en 
dranken warm en koud.

GENIET VAN ONZE 
EINDEJAARSACTIE!

Een nieuwe badkamer in het nieuwe jaar?

Enkel de nieuwste trends en modellen, altijd de goedkoopste

Voor meer inspiratie:
sanidump.eu

Bredabaan 1303c, 2900 Schoten-Antwerpen - 03 246 46 89

l SIERBESTRATING
l OPRITTEN
l TERRASSEN
l AANLEG TUINPAD
l UITBREKEN 
l & HERAANLEGGEN
l OUDE BESTRATING
l PARKINGS

GRATIS PRIJSOFFERTE TER PLAATSE

V&G BESTRATINGEN
VAARTSTRAAT 6 
2340 BEERSE
Tel + Fax: 014.61.17.51 GSM: 
0495.54.35.40
E-mail: info@vg-bestratingen.be 
www.vg-bestratingen.be

Te koop: overshoes Sealskinz 
neoprene open sole L, nieuw 
25 euro, tel 03.384.11.72  K9

Bachata wordt gedanst op 
romantische Dominicaanse 
muziek. Wil je een ontspannende 
en leuke cursus volgen? 
Ook voor koppels zonder 
danservaring! Start op 17 januari 
2023. 60�/pp voor 6 lessen. 
Gemeenschapscentrum WERF 
44 Schoolstraat 44 Schilde. 
Info: http://www.dansclub2000.
be , mail info@dansclub2000.
be of 03/383 54 53  K10

Te huur: Malaga, villa met 
zwembad, 4-8p voor boekingen 
www.villacasalouisa.com  K11

Te huur: gr studio, 675 euro en 
appartement 700 euro, gemeub, 
vrij Palfi jnz tel 0495.21.40.41  Z834

Ik zoek poetswerk: ervaring, 
strijken wassen, serieuze 
aanvraag tel 0467.80.22.35  Z835











Over regenboogkleuren naar 
’t Gasthuis: “Dit is een open huis 

en diverse gemeente”       

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.

“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.

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. 

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

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

- PLAATSEN VAN DAK-EN GEVELISOLATIE                              - ONTMOSSEN VAN DAKEN

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

BVBA

                   WIJ HELPEN U GRAAG VERDER MET DE NODIGE ISOLATIE-RENOVATIEPREMIES

PEETERS MARC

ZELFWERKEND GEREGISTREERD AANNEMER 021501

VELE REFERENTIES VAN TEVREDEN KLANTEN39 JAAR
ERVARING

BASISSCHOOL BLOEMENDAALBASISSCHOOL BLOEMENDAAL
P a a l s t r a a t  3 0 9 - S c h o t e n

SPULLENBEURS
-K INDER-

Ouderraad Bloemendaal
GRATIS  INKOM

ZONDAG
2 OKTOBER 2022

10u00 tot 13u30

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

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

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 Neder-
lands te leren op woensdagna-
middag tel 0485.45.52.58  G12

Gezocht: lieve vrouw voor we-
duwnaar 71j, liefst inwonen-
de, gratis kost en inwoon, voor 
gezelschap + vriendschap tel 
0474.99.14.84, tot ziens  G11

Te huur: garage 70 euro/uur, Jo-
zef Jennestraat Schoten, snel-
lewally@outlook.com  G13

Gratis af te halen: 3 valkpar-
kieten tel 0476.97.66.10  G14

Inboedels leegmaken + op-
ruimen, wij bekijken samen 
vrijblijvend de mogelijkhe-
den, 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 fl exi-
bel persoon die ook op lange 
termijn beschikbaar is. Indien 
interesse 0494.285.768  G16

Tuinverlichting aanpassen 
naar spaarzame Led-verlich-
ting, 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 de regio    
FEMMA TOVERT ROZENKRANSHEEM OM TOT HAAK- EN BREICAFÉ
Haken en breien zijn terug hip. Maandelijks komen creatieve dames- beginnelingen 
én gevorderden- samen om hun werkjes verder te maken. In prettig gezelschap is dit 
eens zo plezant. In het Rozenkransheem (aan het rond punt van de Verbertstraat in 
Schoten) spreken 
ze iedere tweede 
woensdag van 
de maand af van 
19.30u tot 22u. 
Inspiratie wissel je 
uit, probleempjes 
worden opgelost 
en met plezier 
nieuwe technieken aan elkaar uitgelegd. Als lid van Femma zijn deze avonden gratis.  
Interesse? Contacteer dan Ghislaine (ghislaine.leys@gmail.com) of Mireille (mireille.
simon58@gmail.com) Ze geven je alle informatie.

DE IDEALE BLADWIJZER
In bibliotheekboeken vindt het personeel soms de gekste dingen: foto’s, kassaticketjes, 

keukenpapier,… Allemaal 
om bij te houden op welke 
bladzijde men is gebleven. 
Dat kan mooier, dachten ze 
bij de bibliotheek, dus vond 
op dinsdag 8 november 
een creabib plaats waarbij 
bladwijzers werden 
geborduurd. Een tiental 
creatievelingen haalden 

naald en draad boven om in papier te naaien.

DE KLAS VAN RIA NYS SCHILDERT OP GEVOEL
Ria Nys geeft woskshops intuïtief schilderen in haar atelier aan de  Oranjestraat in 
Antwerpen. “Niks moet, alles kan, alles mag”, aldus Ria. “Door te schilderen vanuit 
het hart en ziel ontstaan spontaan vormen en kleuren. Ook andere technieken 
kunnen aangeleerd worden 
met mixed media zoals het 
werken met zand, cement en 
andere structuurmaterialen 
op het schilderdoek.”
Jaarlijks volgt een 
tentoonstelling in het 
Kasteel van Schoten. Aan de 
editie 2022 namen volgende 
artiesten deel: Ria Nys, Els Menschaert, Ilse Goos, Helene van Noten, Danni Rombouts, 
Bastiaan Claessens en Evelyne Palmer.                                                           
www.rianys.net

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

Te koop: woning Geel Sint 
Dimpnaplein 4 kan dienen 
voor klein project, Bouwdiepte 
17/15/15/9 bezichtigen en prijs op 
afspraak tel 0478.53.67.19 Z829

Fonoplaten: ik koop lp’s & 
maxisingles, disco, soul, rock, jazz, 
70-80-90, betaal beste prijs, tel 
0475.76.81.88 (particulier)  Z890

Gezocht: enthousiaste, lieve, 
betrouwbare gezinshulp/
nanny om op onze dochter van 
bijna 1 jaar oud 3 namiddagen 
(di,do,vr: +/- 16u-19u) per week 
op te vangen bij ons thuis te 
Brasschaat. Zeer goede verloning. 
Ingang 3/23, 0496.355.879  Z830

Badkamer-tegelwerken-
gyproc-riolering-roofi ng

Alle kleinere karweiwerken en herstellingen

40 Jaar ervaring - Gratis offerte
Tel. 03/313 61 57 – GSM 0475 98 16 67

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

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

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

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

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

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

Tel. 03/665 09 32

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

1230 e



Ik zoek poetswerk: ik ben 
ervaring, strijken, wassen 
kan ook, serieuze aanvraag 
tel 0485.94.48.82  Z836

Te koop: Karaktervolle villa met 
oprijlaan (op achterliggende 
grond 4.000m�) op topligging 
met volledige privacy, Ter 
Maelenbaan 4 Schilde, 5 slpk, 
thans verhuurd, rechtstr. v 
eigenaar, richtpr. 1.035.000�, 
meer info 0475.935.414 
(geen immo aub)  Z838

Te koop: 2D vint. Kkkast 
L150xH180cm, ov vispan 
20 euro, wokbakpan 20 
euro tel 0497.33.41.27  K12

Te koop: paardenkoets 350 
euro meststofstrooier voor 
tractor 375 euro, hooiwagen 
4 wiel, tel 03.384.11.65  K13

Te koop: drumstel Sonor 

Force 1001, basis opstelling 
vr pr 550 euro, tel na 
0495.34.94.80 na 17u  K14

Te koop: mooie damesfi ets, 3 
maal gebruikt, weg wegens 
ziekte, tel 0496.38.05.47  K15

Te koop: winterbanden 
Michelin 205/60R16 96” tel 
0498.79.73.03 Schilde  K16

Te koop: woning Geel St. 
Dimpnaplein 4 kan dienen 
voor klein project bouwdiepte 
17/15/15/9 bezichtigen en prijs op 
aanvraag tel 0478.536.719  Z836

Ik Koop: alles van Nintendo, 
Sega, Playstation. Ook oud 
speelgoed, (oude) strips, 
Panini, Pokemon/Magic kaarten, 
verzamelobjecten, curiosa, 
oude munten, LP\’s, enz... 
Kortom, hebt u iets leuk in de 
aanbieding: 0487 365.100  Z837

Te koop: Opbrengsteigendommen 
e/o projectgrond(en) 1.831m� 
(35br.x52,5d.), topligging 

Actueel
Crêpe Suzette in een glaasje 
Een klassiek dessert uit de tijd van toen is zeker en vast de crêpe Su-
zette. Die werd niet echt geserveerd op zondagmiddag 13 november 
in dienstencentrum ’t Sluisken ter gelegenheid van de Week van 
de Smaak. Toch kon die smaak van toen opnieuw geproefd worden, 
maar dan in een klein glaasje, als likeur. Stoker Thomas Cuyvers 
uit Sint-Lenaarts had immers zijn zelfgemaakt elixir Suzette mee-

 HONDENVERZORGING

BOBBYLAND
Jachtwachtersdreef 312

2900 SCHOTEN

TEL.: 03 663 35 76
GEHAALD EN GEBRACHT

gebracht. “Het is een appelsienlikeur waarvan de smaak is geïn-
spireerd op de bekende crêpe Suzette. De likeur leent zich 
overigens uitstekend om een echte crêpe Suzette te bereiden”, 
benadrukt de stoker nog.

Snoeien en vellen van bomen 
met hoogtewerker 
+ stronken frezen

www.bomen-patrickgeerts.be

0495 22 38 63

TE KOOP: verrijkte teelaarde
12M3 thuis geleverd in 
Schoten en omgeving 

€ 125 per vracht. Beperkt 
aanbod; tel 0495/237801 
voor verdere informatie 

en /of bestelling

UW KAPPER
AAN HUIS

DAMES-KINDEREN-HEREN

STEVE
OP AFSPRAAK
0479 350 241

Brasschaatsebaan 27-
29 Schilde, zuid gericht 
landhuis+HOB (met2appn), 
perm. verhuurd, rechtstr. v 
eigenaar, richtpr.1.850.000�, 
meer info 0475.935.414 
(geen immo aub)  Z839



DAKWERKEN 
WIJNANTS JAN 

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

Uitvoeren van dakisolatie
Herstellen en/of bekleden van 

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

en goede kwaliteit

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

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

Verzamelaar zoek alles van 
Hummel ook hele verzamelin-
gen tel 0476.59.64.05  Z831

Voor mijn 70-j. vriendin met 
jongdementie, regio “ Schoten-
hof “ zoek ik een lieve, primai-
re gezelschapsdame, ter aan-
vulling van de poetshulp en de 
dagopvang. Dagen, uren, ver-
goeding en kl. taken zijn zeer 
bespreekbaar. Rijbewijs is een 
plus, auto event. beschikb. Ver-
dere info : 0497 18 74 78  K1

Te koop: 4 zit zetel (nieuw) we-
gens verhuis, pocketveren, mi-
croleder (taupe), L2.85m B85cm, 
900 euro tel 0497.76.53.25  K2

Bachata lessen voor koppels, 
ook zonder danservaring. Wil je 
een ontspannende en leuke cur-
sus volgen? Mis deze kans niet! 
Start op 17 januari 2023. 60 �/pp 
voor 6 lessen. DANSCLUB 2000 
vzw. Waar: Gemeenschapscen-
trum WERF 44 Schoolstraat 44 
Schilde. Info: http://www.dans-
club2000.be , mail info@dans-
club2000.be of 03/383 54 53  K3

Privé-Safari sept 2023: wil-

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

Bloemendaalkoor
zorgt voor kerstsfeer    

Directie en leerkrachten maakten van de Bloemendaalschool een 
Winterdorp, kinderen konden rolschaatsen op een rolschaatsbaan met 
discolichten en leuke muziek terwijl de ouders konden genieten van een 
lekker drankje en/of snackje. Het winterdorp werd feestelijk geopend 
door het Bloemendaalkoor bestaande uit leerlingen en juffen met de 
beste stemmen.
“Na twee jaar waren we blij dat we dit nog eens konden organiseren, 
ondanks de koude temperaturen voelde het heerlijk warm aan”, aldus 
directeur Sofie Dirix.

SANITAIR

RENOVATIE en KLEINE HERSTELLINGEN

Zelfwerkend patroon
Marc Roevens
Tel. 0475 25 43 41

Eenhoornstraat 3
2160 Wommelgem

VOOR AL UW RENOVATIEWERKEN,
BREEKWERKEN, VLOER-EN

TEGELWERKEN, PLAATSEN POUTRELS,
KARWEIWERKEN BROECKS Frank

0474 49 37 07

Op zoek naar POETSHULP, 
met dienstencheques?

Bel 0488 408 720
03 295 38 35

Geen wachtlijsten

de dieren, Serengeti, Tanzania, 
oude stammen, cultuur, in-
foavond op 7 jan, 20u Scho-
ten, bel 0476.22.77.27  K4

Te huur: garagebox Deu-
zeldlaan 39-41 Schoten, 75 
euro/mnd, vrij vanaf 1/4/23 
tel 0472.844.068 (20u)  K5

Strijkwerk: Belg. gepensio-
neerde dame strijkt aan 9 eu-
ro/u tel 0499.70.90.74  K6



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

SCREENS • TERRASOVERKAPPINGEN • LAMELLENDAKEN

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

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

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

RUIME TOONZAAL 300M²

10% KORTING BIJ AANKOOP 
VAN 2 VERANO PRODUCTEN

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

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

Bel of mail voor een GRATIS prĳ sofferte:

GEZOCHT 
ERVAREN 
PLAATSER

Gevraagd: oude bromfiets, 
jukebox, flipperkast, 
buitenboordmotor, boten, 
benzinepomp, etc  tel 
0031 6 46331823   Z746

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

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  Z819

Brecht – Oude vriendengroep 
neemt café Peerdshof voor één 

avondje opnieuw over
Een aantal ‘vrienden van het Peerdshof’ nam hun oude stamcafé een keertje over om 
nog eens te feesten zoals 25 jaar geleden. Alle oude klanten waren op het appèl, ook 
Delma, de weduwe van voormalige uitbater Louis Gysen, en de Gysen-tantes. Zij tapten 
om 20u een gratis vat af, net als vroeger.

“Het plan om nog eens samen te komen bestond al langer, maar afgelopen zomer 
werden ze pas echt concreet. De corona-lockdowns wakkerden ze aan”, bekent 
initiatiefnemer Kris Driessens. 

Het Peerdshof was voor Kris en zijn vrienden jarenlang de stamkroeg. “In de jaren 
negentig, vanaf ons zestiende, tot midden 2000 kon je ons hier steevast treffen. Heel 
wat jonge Brechtenaren zijn hier opgegroeid. De dames die vanavond achter de toog 
staan, hebben ons hier grootgebracht”, lacht hij. Die dames zijn Delma, zus Jenny 
Gysen en twee schoonzussen Agnes en Francine, allebei getrouwd met een broer van 
Louis. Ze dragen dezelfde T-shirt als bij het afscheid, toen Louis her café overgaf aan 
Els Geenen. Vandaag is het in handen van Peter. Het was wijlen Louis Gysen die hier 
de plak zwaaide toen Kris en de zijnen hier kwamen feesten. “Hij was een correcte 
cafébaas, maar op evenementen buitenshuis toonde hij zich gul”, herinnert hij zich.

Het Peerdshof liep helemaal vol. Delma reageert emotioneel: “Toen ik het plan hoorde, 
was ik meteen enthousiast. Het doet me wel wat om de jeugd van toen hier nu terug te 
zien staan. Ik ken allemaal nog bij naam en krijg er nog veel vriendschap van”, bekent 
ze.  Van 1933 tot 2010 trof je haar steevast achter de tapkraan.

Denys & Co

Inkoop ouD gouD, 
juwelen en munten.

HerstellIngen 
en eIgen ontwerpen.

unIeke gouDen 
en vIntage juwelen 

BreDaBaan 246, BrassCHaat 
03 430 20 83

DAME GEDIPLOMEERD
geeft kwaliteitsmassages +

aan 55+
op afspraak, Merksem

0492 51 58 53



Voor Maria Struyven en Gust Joosen is 2022 wel een heel warm jaar geweest. De twee trekkers 
van het project Groot Brecht met een Hart mochten, weliswaar met twee jaar vertraging, 
levensecht de impact ervaren van de talloze benefietacties die hiervoor zijn georganiseerd in 
2019. Deze brachten ruim 23.000 euro op die is verdeeld over twaalf Brechtse verenigingen. Een 
hartverwarmend einde van een intensief traject.

Voor de geboorte van dit project moeten we terugkeren naar april 2018. Als respectievelijk 
voorzitter en secretaris van de actieve seniorenvereniging Neos Groot Brecht springen Gust 
Joosen en Maria Struyven meteen op de idee ‘Neos met een hart’, gelanceerd door Neos 
nationaal. “We hadden meteen het gevoel dat we dat breder moesten opentrekken en de hele 
gemeente erbij betrekken”, bekent Maria Struyven. “Het was ook een mooie manier om Neos als 
vereniging in Brecht op de kaart te zetten. Neos is in Brecht opgericht op 18 april 2011 en telde 
toen 35 leden. In 2018 waren we nog niet zo bekend in de gemeente. Intussen is het ledenaantal 
vertienvoudigd”, vult  Gust Joosen aan. 

Gust en Maria stapten met hun idee in 2018 naar toenmalig burgemeester Luc Aerts en kregen 
meteen de volle steun. Bij de bestuurswissel een jaar later, vonden ze evenzeer gehoor bij diens 
opvolger, Sven Deckers. “Dat was een hele grote geruststelling. De opbrengst van het eerste Bal 
van de Burgemeester, toch ruim 3.000 euro, ging al meteen naar Groot Brecht met een Hart”, 
herinnert Struyven zich. 

Peter Van Asbroeck
Met het fiat van de burgemeester werd op 6 januari 2019 het officiële startschot gegeven. In 
het gemeentepark verzamelden ouders en leden van de verenigingen Esthetica Gymteam en 
dansgroep Dancarta. Samen vormden ze een hart.  De brandweer kwam met een ladderwagen 
langs, waarop een filmploeg het hart vanuit de hoogte kon vastleggen. Dit diende als promofilmpje 
dat elke deelnemende vereniging dan kon posten op Facebook. Neos wilde namelijk alle Brechtse 
verenigingen hiervoor warm maken. Op 17 januari stelden ze het project ook voor aan zo’n veertig 
verenigingen. De tijdelijke vzw Groot Brecht met een Hart, in de schoot van Neos Groot Brecht, 
zag ook het levenslicht.
Bekende Sint-Jobbenaar en acteur Peter Van Asbroeck zette mee zijn schouders onder het 
initiatief en leidde op 29 januari een heuse Dorpsdag in goede banen. Ondanks het druilerige 
weer slaagde hij er wel in om Groot Brecht met een Hart bekender te maken. 
“Een jaar lang namen verschillende verenigingen heel wat initiatieven. Zo zamelden ze mee geld 
in voor Brechtenaren met fysieke en mentale beperkingen of psychische problemen, inwoners 
in armoede en migranten of vluchtelingen in Brecht. “Tijdens een groot feest in het voorjaar van 
2020 zouden we het ingezamelde bedrag bekendmaken en verdelen. Maar door corona viel alles 
stil. Heel wat geplande activiteiten werden geannuleerd”, vertelt bestuurslid Maria Struyven.
“De festiviteiten werden uitgesteld naar een later tijdstip van het jaar. Niemand had echter 
verwacht dat het nog langer zou duren vooraleer we de draad opnieuw konden opnemen. 
Hierdoor zijn we wel heel wat opbrengsten misgelopen.” De acties hadden op dat moment maar 
liefst 23.385 euro verzameld. “Maar het had veel meer kunnen zijn”, onderstreept ook Gust 
Joosen. 

Warme vereniging
“Begin 2021 hadden we opnieuw perspectief. Om de benefietacties opnieuw op te starten, daar 
was toen geen animo meer voor. We wilden wel de spaarpot van ruim 23.000 euro verdelen. 
Aanvankelijk was het plan om samen met de dienst welzijn van de gemeente de goede doelen 

te bepalen. Door de lange afwezigheid van het diensthoofd lukte dit niet. Zo groeide de idee 
om zelf een oproep te lanceren. Brechtse verenigingen die een project organiseerden dat ten 
goede komt aan van de drie voornoemde doelgroepen, wilden we graag steunen. Het moest ook 
plaatsvinden voor juni 2022”, somt Struyven enkele voorwaarden op. “We kregen hierop twaalf 
waardevolle reacties. Al die organisatie hebben we dan op 17 januari 2021 uitgenodigd in het 
Molenhof om zich te komen voorstellen. Toen hadden we er al een goed gevoel bij. De noden 
waren reëel en alle drie de doelen werden ermee bereikt. Het ultieme bewijs van waartoe de 
kracht van verenigen in staat is”, meent Joosen. 
De twaalf verenigingen waren scoutsgroep Akabe Rafiki, welzijnsschakels De Schakel en De 
Kar, maatwerkbedrijf De Enter, samentuin Jobtuin, DIO-woningen De Korf, Team Ergo Kiné 
Animatie van wzc Sint-Maria, vzw Wijland die zich inzet voor psychologisch kwetsbare jongeren, 
Praatgroep ‘Gewoon Bijzonder’, de autiwerking van Buso Kristus Koning, afdeling ‘Kompas’ en 
voorzieningen De Schelp en dagcentrum ’t Punt voor mensen met een beperking. “Bedoeling 
was om al deze organisaties een cheque te overhandigen op Pasenmarkt, maar die werd 
geschrapt, volgende plan Parkhappening kon niet op een normale manier doorgaan, dan zou 
er een speciale dag worden georganiseerd na corona om er mooi slotfeest van te maken. Maar 
corona is nog steeds niet voorbij.” 
Uiteindelijk werd de idee opgevat om bij alle organisaties ter plaatse te gaan oom de cheque 
te overhandigen. “Dat is eigenlijk het beste idee ooit geworden”, benadrukt Maria. “We hebben 
de verschillende doelen 
erg goed leren kennen. 
We werden overal heel 
warm onthaald en hebben 
veel bijgeleerd. En vooral 
we hebben met eigen 
ogen gezien dat het geld 
allemaal welbesteed was, 
dat we een belangrijk 
financieel duwtje in de 
rug hebben kunnen geven. 
Dan pas kwam het besef 
dat het de inspanningen 
dubbel en dik waard is 
geweest. Dit vergeten we 
nooit meer.”
Voor Gust was onder meer maatwerkbedrijf De Enter achter kringwinkel De Cirkel, een eyeopener. 
“Dat is niet zomaar een winkel, er gaat zoveel meer achter schuil, zoals de sociale tewerkstelling. 
We schonken daar twee computers en mochten ervaren dat dit werkelijk een wereld van 
verschil maakt voor de werking daar.” Maria houdt dan weer heel mooie herinneringen over aan 
dagcentrum ‘t Punt van OC Clara Fey: “We kregen een veel betere inkijk in de werking ervan. 
We hielpen mee aan de inrichting van een snoezelruimte voor de cliënten daar.” Ze leerden ook 
nieuwe, minder bekende organisaties kennen zoals de vzw Wijland die kinderen opvangt die 
tussen de mazen van het bestaande onderwijsaanbod vallen. En dankzij de steun van Groot 
Brecht met een Hart deed de gemeente mee een duit in het zakje voor de aankoop van een 
elektrische rolstoelfiets voor het woonzorgcentrum Sint-Maria. “Op termijn kunnen ook andere 
inwoners hiervan gebruikmaken.”

Vaandeldrager
Groot Brecht met een Hart is uiteindelijk een warme vereniging geweest, “maar we hebben heel 
veel warmte teruggekregen en daar zijn we heel erg dankbaar voor”, benadrukt het duo graag. 
“Ons plan heeft een veel warmer slot gekregen dan we ooit voor mogelijk hadden gehouden, ook 
al is dat dan omdat de pandemie de oorspronkelijke plannen doorkruiste.” 
Dat is ook Neos nationaal niet ontgaan, want Groot Brecht met een Hart is met een award 
gelauwerd. “Dat gebeurde jammer genoeg online omwille van de pandemie, maar minister Bart 
Somers vond ons de meest enthousiaste en strafste van alle Neos-clubs. Hij omschreef ons als 
de absolute vaandeldrager van ‘Neos met een hart’, omdat we de hele gemeente mobiliseerden 
met de ‘Dorpsdag’.”  Dit unieke project is op 10 december officieel afgesloten, wanneer de leden 
van de vzw de laatste cheque overhandigen bij de heropening van welzijnsschakel De Kar in 
Brecht-centrum. 
“Het zou nochtans heel mooi zijn, mocht er een vervolg op komen, mochten verschillende 
Brechtse verenigingen de handen hiervoor in elkaar slaan. We kunnen het iedereen aanraden, je 
krijgt er gegarandeerd een warm gevoel van vanbinnen!”, verklappen ze toch nog hun stille hoop. 

Maria Struyven en Gust Joosten sluiten in 2022 Groot Brecht met een Hart af : 
“Heel dankbaar voor alle warme initiatieven”    AA A AA A



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

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

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

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

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

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

Kantoren in uw regio



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

T.G.

Concrete plannen voor een 
Jumbo en Hubo in Sluizenstraat  

Er is lang gespeculeerd over wat de toekomst zou zijn voor de oude gebouwen 
en gronden langs de Sluizenstraat. Op de jongste vergadering van de 
commissie gecoro werd één en ander duidelijk gemaakt door Anthony Van 
Gastel en architect Paul Goesaert. “We hebben inderdaad een overeenkomst 
met Jumbo en Hubo om alles wat er nu staat te slopen en plaats te maken 
voor enerzijds een supermarkt en ernaast een doe-het-zelf-zaak. Jumbo is 
nieuw in de regio. Hubo zit nu te krap aan de overkant van de vaart aan de 
Venstraat”, aldus Jef Van Gastel.

“Brug 14 is nu al een druk knooppunt en dreigt straks een onoverkomelijke 
hindernis te worden voor wie naar pakweg de Delhaize wil geraken. Zeker 
wanneer alle geplande en in aanbouw zijnde appartementen langs de vaart, 
800 in totaal, klaar zullen zijn. Enkele jonge Schotense ondernemers worden 
de franchisenemers van deze Jumbo.”

Door de Gecoro werden de plannen niet op applaus onthaald. De 
stedenbouwkundigen hadden het onder meer over ‘ouderwetse vlaaien’, ‘een 
gemiste kans’ en ‘weinig duurzaam ruimtegebruik.’ Jef Van Gastel laat zich 
niet van de wijs brengen en heeft zijn bouwaanvraag intussen ingediend. Op 
19 december startte het openbaar onderzoek.

“We bouwen beide winkels in hoogwaardige witte baksteen. Heel verzorgd”, 
toont hij een impressie. “Bovendien lossen we een aantal mobiliteitsknelpunten 
op. Zo ontbreekt momenteel zelfs een voetpad in de Sluizenstraat. Wij zullen 
dat aanleggen. Daarnaast voorzien we een afslagstrook richting parkinginrit 
voor Jumbo en Hubo, net als een veilige oversteek op de Sluizenstraat om als 
fietser of voetganger het jaagpad langs de vaart te bereiken. De natuurlijke 
buffer vooraan blijft en ook achteraan en tussen de gebouwen voorzien we 
veel groen.”

Voor beide winkels zijn 120 parkeerplaatsen voor auto’s en 72 fietsstalplaatsen 
ingetekend. Een trage weg voor fietsers en voetgangers loopt dwars over 
het terrein en vormt een verbinding met het voorziene woonproject op de 
schapenweide en de Geuzenveldenwijk.

Jef Van Gastel gelooft in de meerwaarde van dit project voor Schoten en 
hoopt in het voorjaar van 2023 met zijn eigen bouwbedrijf te kunnen starten 
met de afbraak en nieuwbouw. Een opening van beide winkels tegen eind 2024 
behoort dan tot de mogelijkheden. “Ik ben nog altijd bereid om de gemeente 
ook aan een extra parking langs de Sluizenstraat te helpen, op een terrein wat 
dichter tegen de Villerslei. Dat kan van pas komen als straks het Havenplein 
bebouwd wordt zoals voorzien of bij grote evenementen in het centrum zoals 
de Scheldeprijs of voorstellingen in de Forum of De Kaekelaar”, legt Jef Van 
Gastel nog een kaart op tafel.

Te huur: Benahavís (Marbella), 
overwinteren in de zon, prachtig 
glvl  app,  3 slpk (tot 8pers.), 2 
bdk, aan golfterreinen Los Ar-
queros – Los Aguilares, gr zonnig 
terras met tuin, zwembad, TV, Wifi  
, alle comfort,  tel 0475.935.414 
, 0478.285.269  Z809

Te koop gevraagd: schilderijen, 
LP’s, strips, spullen van zolder, cu-
riosa, enz, tel 03.663.65.70  Z821

MERKSEM :   Nieuwdreef 121 - appartement 4de V  : inkomhal 
met ingemaakte kasten, living, eetkamer, keuken met berging, 
2 slaapkamers, extra kamer als berging/dressing, badkamer, 
aparte toilet, onderaardse autostaanplaats, lift / EPC 182 = B.

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

Notarissen Luc DE FERM en 
Annekatrien VAN OOSTVELDT

Ringlaan 15
2170 Antwerpen - Merksem

Tel. 03 645 40 44
www.notarismerksem.be

UIT DE HAND TE KOOP

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



Bos te koop
Hout was nog nooit zo duur. 
Te koop grond, begroeid met honderden grote, volwassen dennenbomen, 
5830 m2 groot. Gelegen ‘aan den Vossenhoek’ te Beverlo/Beringen. 
Ik verkoop aan de lage prijs van 5 euro per m2 omdat ik 92-jarige 
gepensioneerde ben.
De samenstelling tot een mooi gesloten geheel is als volgt, goed 
toegankelijk gelegen achter het verkoophuis Sanico in de Kroonstraat 
te Beringen.a} Perceel 645D is samen met 645C 30 are en 30 centiare 
groot, beiden in sectie B.b} Eveneens in sectie B : perceel 647 :28 are 
en 12 centiare groot,zeer mooi aansluitend bij 645 zodat de totale 
oppervlakte 5830 vierkante meters bedraagt, vol begroeid met vrij dikke 
bomen. Het grote voordeel van 645C is dat een 220 volt wisselspanning 
-aansluiting daar aanwezig is met reguliere stopcontakten en een 
kilowattuurmeter ,die men wel of niet kan inschakelen in overleg met 
de elektriciteits-maatschappij ,om er huishoudelijke toestellen op aan 
te sluiten. Zoals een TV-ontvanger , tijdens een gezellig weekend, of 
langer ,in volle natuur. met volle comfort Er staat ook een kantelmast 
vlakbij de elektriciteitsmeter,waar bovenop een televisie-antenne 
kan gemonteerd worden, of een parabool voor de ontvangst van 400 
kleuren-televisiestations van de satellieten Astra of/en Hotbird. De prijs 
is 5830 x 5 =29150 euro te betalen aan mijn oudste zoon Marius. U 
kunt zelf Uw notaris kiezen, wij wonen allen in Schoten. De percelen 
zijn niet afzondelijk te koop, omdat FOD-Belastingen beslist heeft dat 
het Kadastraal Inkomen  = nul is voor de 3 percelen samen:K.I.= 0.=> 
bewijs hiervan is beschikbaar.

Prettig kerstfeest en gezellig Nieuwjaar toegewenst,
Willy Acke,Plataandreef,9,Schoten 2900;   tel. 03/6583839.

Marius.Acke@telenet.be     tel.Gsm +32486490665

nieuwbouw - renovatie - herstelling
Plaatsen van rookmelders

Domotica !
Tel. 03 383 45 56

GSM 0495 57 22 10
BIT1@telenet.be

Tuinaanleg 
Ronny Kanora

Aanleg - onderhoud - renovatie 
van tuinen - ontmossen gazon

Vrijblijvende prijsofferte

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

TE KOOP GEVRAAGD
AUTO’S en CAMIONETTEN

ook accident of defect
Gsm 0475 32 44 00 

aankoopvanvoertuigen@skynet.be

Kort nieuws uit de regio

LEERLINGEN VERRASSEN OUDEREN OP WENSKAARTEN
Samen met Hilde Steynen, leerkracht godsdienst, brachten de leerlingen van de 
klassen 1B en 2B van het Sint-Cordula-instituut uit Schoten op donderdag 15 en vrijdag 
16 december een hartverwarmend bezoek aan het lokale woonzorgcentrum Verbert-
Verrijdt. 
Daar deelden de enthousiaste leerlingen 
zelfgemaakte kerstkaarten aan de bewoners 
uit. Die fraaie, kleurrijke wenskaarten waren 
met tal van zaken versierd, zoals onder 
meer met kledingknopen. Dat ontlokte één 
van de bewoonsters van het WZC de mooie 
opmerking: ‘Knopen zijn een teken van 
verbinding; zij verbinden kledingstukken, 
maar in dit geval ook mensen.’
Beter en gepaster had deze dame het echt 
niet kunnen verwoorden. “Het is zowel voor 
de leerlingen als voor de WZC-bewoners 
een mooie en intense ervaring”, zegt 
Hilde Steynen tevreden. “Daarmee wordt de ware betekenis van Kerstmis een stukje 
dichterbij bracht.”

WOONZORGCENTRUM HOUDT KERSTWEEK
Woonzorgcentrum Sint-Lodewijk heeft een sfeervolle kerstperiode achter de rug. 

Voor de veertiende 
keer stond er een 
kerstmarkt opgesteld 
met gezellige kraampjes. 
Minstens even populair 
was het cafetaria: 
op dinsdag 13 en 
woensdag 14 december 
met apfelstrüdel of 
worstenbrood, en op 
zaterdag 17 december in 

volle overvloed met onder meer glühwein, frietjes, wafels en zelfs oesters. 

KERSTMARKT KEERT TERUG NAAR VRIENDENHUIS 
Het Vriendenhuis, de plek voor jongeren met een mentale beperking in Schilde die tien 
jaar bestaat, heeft op zaterdag 10 december weer een kerstmarkt gehouden. Dat was 
vanwege de coronacrisis alweer twee jaar geleden. De jongeren verkochten zelfgemaakte 
k e r s t p r o d u c t e n 
zoals kerstkransen, 
kerstkaartjes, koekjes 
en zo meer. Wie het 
koud had, kon zich 
verwarmen aan de 
vuurkorven met een 
glühwein, warme 
chocomelk, hotdog, 
pannenkoek of ander 
lekkers in de hand.

Problemen met Frans of Engels 
in het middelbaar of hoger on-
derwijs? Leerstof opfrissen? 
Bekwame leraar helpt. Ook 
advies dyslectische leerlin-
gen, gsm 0475.79.65.12  Z819

Te huur: Calpé, overwinter in de 
zon, prachtig appart., 2/4 pers., 

zeedijk, gr. zonnig terras, zee-
zicht, TV Vl, Wifi , alle comfort, 
foto’s tel 03.326.13.87  Z817
Gezocht: oude polsuurwerken 
of zakhorloges, mogen ook de-
fect zijn, tel Peter 0496.433.007 
geef goede prijs  Z821

Wij kopen boeken tel 
0473.98.25.64 (particulier)  Z826

Te koop gevraagd: aanhangwa-
gen, mag werk aan zijn, geen ge-
remde, tel 0492.263.118  Z827



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

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

Tel 0498 85 96 81

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

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

03 293 08 68 - 0479 38 87 82

MOOIE 
KLASSEDAME

voor massage,
gezellige babbel, etentje, 

sauna ....

0474 565 237

www.candlelightbar.be
Meisjes gevraagd

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

Wezelsebaan 256 - 2900 Schoten 
0484 02 64 31

Wat te doen in 
Schilde – ’s-Gravenwezel             

START NORDICWALKEN
Nordicwalking in groep op boswegen in ’s-Gravenwezel. Van maandag 2 januari om 
09:00 tot en met maandag 28 augustus om 10:30u. Vertrek telkens aan RVT Sint-
Lodewijk, kruispunt Kerkstraat 61 in ’s-Gravenwezel. Georganiseerd door Ferm 
Femma ´s-Gravenwezel. Meer info: 0478/27.74.27.

NATUURWANDELING
Het Kastelenpad in ‘s-Gravenwezel op 4,5 km. Startplaats: heemhuisjes,  Kerkstraat 
41 ‘s-Gravenwezel. U wandelt op 5 januari vanaf 13.45u via Oudaen, Schranshoeve, 
het Zevenbunderstraatje langs Zonnebos naar het Caterstraatje, een bospad tussen 
eiken en kastanjebomen. U bevindt zich achter het kasteel Catershof waar ooit 
baron Pierre De Caters verbleef, pionier van de Belgische luchtvaart. Hierna gaat 
de wandeling naar het groot kasteel, een van de parels der Voorkempen uit de 13de 
eeuw. De terugweg loopt achter het kasteel via Duyvendael, de Molenakker met de 
Molenhoeve en de Brakken waar destijds de Brakkensmid de dorpspaarden besloeg 
naar het beginpunt. Meer info: 03/658.87.50.

STERZINGEN IN ‘S-GRAVENWEZEL 
Op zaterdag 7 januari  gaat het ‘Sterzingen’ weer door ten voordele van het 
missiewerk van Annemie De 
Vocht in Tecpan, Guatemala. 
In de namiddag zullen de 
vormelingen van 14 tot 16 uur in 
de straten van s-Gravenwezel 
rondgaan om uw steun voor 
de projecten te vragen. ‘s 
Avonds kunt u genieten van 
een persoonlijke serenade  door 
volwassen sterzangers die zich 
bij u thuis aanbieden met een origineel repertoire Driekoningenliederen. Aanmelden 
voor de avondserenade kan bij Christine de Vocht (0473/78.01.13). In de parochiekerk 
Sint Catharina zal op zondag 8 januari de omhaling in de misviering van 10 uur 
gebeuren ten voordele van de projecten van Annemie. Al het ingezamelde geld wordt 
besteed aan projecten die de levenskwaliteit van de lokale bevolking verbeteren. 
Vooral de studenten zijn Annemie haar grote bekommernis. Studie is belangrijk voor 
de ontwikkeling van de kinderen en een grote voorwaarde om uit de armoede te 
geraken. Alle onkosten van Sterzingen worden betaald door het Davidsfonds en de 
sponsors zodat alle giften integraal naar de projecten in Tecpan gaan.

WESEL VOOR DE LENS
Een toeristische winterfotozoektocht van 1,5 km in het hartje van de Parel der 
Voorkempen. Nog tot 29 januari. Inschrijvingsformulieren aan 7 euro bij Hof van Wezel, 
Kerkstraat 34 in ’s-Gravenwezel. Een inrichting met een rode draad in de antwoorden 
en een rood draadje in de foto’s. Speciale prijzen: o.a. ontbijt – dagschotel en 
nagerecht van de lokale handelszaken. Meer info via jeffwuyts@hotmail.com.

FOTOWANDELZOEKTOCHT
Nog tot 20 maart. Deze ongeveer 6,2km lange wandeling vertrekt vanuit hartje 
’s-Gravenwezel, het Lodewijk de Vochtplein achter de kerk. Via de IJzermaalsteenweg, 
klein waardevol erfgoed en het nieuwe project van MPI zonnebos, mooi ingebed in 
de groene omgeving, belanden de wandelaars aan de bosweide in het Catersbos. 
Nadien loopt de route door de wijk Zonnebos, ontstaan na de jaren 1950 toen grote 

delen adellijk bezit werden verkocht en 
verkaveld. Via het in 1928 opgerichte 
Heilig Hart van Maria-instituut en de 
dorpskom van ‘s-Gravenwezel belandt 
men terug aan het vertrekpunt. De 
route, de foto’s en de richtlijnen kunnen 
gratis gedownload worden van www.
voorkempen.be van 21 december tot 20 
maart, daarna is het de beurt aan de 
lente-editie die reeds gepland staat in 
Wijnegem.

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

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

Te 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  

Restauratie, reinigen van 
schilderijen op doek of paneel, 
vergulden en herstellen 
van de omlijsting en andere 
kunstwerken, tel 03.658.71.20 
of 0474.59.02.62  Z002

INKOOP OUD GOUD EN 
JUWELEN: Denys & C a

Bredabaan 246
Brasschaat 03/430 20 83

www.denys-co.be

 Alle karweiwerken,
alle isolatiewerken

Zelfwerkend patroon

0477 900 949



SCHOENDOZENACTIE KERSTPAKKETTEN           T/M 1JAN 9-12U
H.Hartkerk, Deuzeldln 122, Schoten, geen etenswaren of drank, etiket met inhoud op doos, 
tel 03.644.69.29

DRIEKONINGENZINGEN                                         6 JAN 16-20U
‘T-Gasthuis, Turnhoutsebaan 199, Wijnegem, erik.vanhove@telenet.be

KERSTMUSICAL                                         7 JAN 17U
Kerk Van Klein Veerle 82, Brecht, “de hemel op stelten”, de eerste communicanten en 
vormelingen brengen de Kerstmusical, dorris15@hotmail.com, tel 0473.930.489

VOORSTELLINGEN                                         VAN 13 TEM 29 JAN
KWTG presenteert, GC ’t Gasthuis, Turnhoutsebaan 199 Wijnegem, 0479.27.54.17 of 
tickets@kwtg.be

KLASSIEK ENSEMBLE                                         21 JAN
Spark, Bach – Berio – Beatles, oc ’t Centrum, Dorpstraat 73, Brecht, 
www.ticketgang.be/tickets/brecht cultuurdienst@brecht.be

FOTOTENTOONSTELLING                                         28 EN 29 JAN
Fauna Flora Fotoclub Schoten, Kasteel van Schoten, Kasteeldreef, info@fffs.be of www.fffs.be
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WANDELINGEN
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GEZOCHT
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Kort nieuws uit de Regio  

KERSTMARKT SCHENKT DIT JAAR GELD AAN BUITENLAND
De solidaire kerstmarkt van Zoersel stond na twee jaar coronastilte weer 
opgesteld, in het weekend van 10 en 11 december in en rond het administratief 
centrum van Sint-Antonius. Zoals bij elke editie schenken de standhouders 20 
procent van hun opbrengst aan het goede doel. Dit jaar werd gekozen voor 
twee door Zoerselaars gesteunde projecten in het buitenland: CHEF Nepal, een 
tehuis voor kinderen aan de rand van Kathmandu, en CoZoeGo, een project 
om het Saheldorpje Going in Kameroen te helpen. Bezoekers konden er ook 
voeding en drank doneren voor Zoerselaars in armoede. De sociale kruidenier 
de NetZak zamelde die producten in om de feesten voor mensen in armoede 
net dát extraatje geven.

WANDELFOTOZOEKTOCHT STRIJKT NEER IN ‘S-GRAVENWEZEL
Wie nog op zoek is naar een originele manier om de feestmaaltijden 
er af te wandelen, kan nog de hele winter lang (tot 20 maart 2023) de 
wandelfotozoektocht van Toerisme Voorkempen volgen. De ongeveer 6,2 
kilometer lange wandeling vertrekt en eindigt op het Lodewijk de Vochtplein 
in ’s-Gravenwezel. 
De wandelaars 
kunnen foto’s zoeken 
langs de route, het 
a n t w o o r d e n b l a d 
insturen en zo kans 
maken op enkele mooie 
prijzen. Die zijn er voor de 
beste zoekers, maar ook 
de andere deelnemers 
maken kans op een prijs 
via loting, ongeacht het 
aantal gevonden foto’s. 
De route, de foto’s en 
de richtlijnen kunnen 
gratis gedownload worden via www.
voorkempen.be. De lente-editie 
van de wandelfotozoektocht staat 
gepland in Wijnegem. 

- ERVAREN SCHILDERS -

T +32 3 353 33 30

     chapeau schilders

www.chapeauschilders.be

     chapeau schilders
- ERVAREN SCHILDERS -

EN ANDERE PLAATSEN

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

VANAF 75 €

Alle klinkerwerken, 
sierklinkers, kasseien, 
tuinpaden, terrassen, 

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



Schilderwerken binnen 
en buiten, behangwerken 
tel 0486.76.68.47 
(particulier)  Z795

De goedkopere gepens. 
schrijnwerker, specialiteit ing. 
kasten, allerlei houtwerk, fi jne 
afwerking, gratis prijsofferte tel 
0470.600.182 (particulier)  Z814

Dame geeft computerles 
aan huis, Windows 11 
& 10, updates, printers 
installeren, mail, surfen, 
albums maken, Itsme, cloud + 
smartphone tel 0479.87.24.10 
(particulier)  Z815

Renoveren van verlichting: 
opnieuw bekabelen van luchters 
en staande lampen, vervangen 
stekkers en schakelaars, 
installatie snoerdimmer, 
enz… gsm 0475.79.65.12  
(particulier)  Z822
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VERANDA DAGEN
za. 21 & zo. 22 oktober

Laat u insp� � en tijdens � ze 

RAMEN • DEUREN & VERANDA’S
in ALUMINIUM & PVC

Nieuwbouw & renovatie - 10 jaar waarborg
Kwaliteitsgarantie, constructie en plaatsing 

Maatwerk alle veranda’s zowel modern als klassiek
Van A tot Z geregeld: ontwerp, fundering tot bezetting en verwarming

telkens van 10u - 17u
Speciale v� rwa� den
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Bruynseels-Vochten NV is een stabiel familiebedrijf dat reeds meer dan 
30 jaar buitenschrijnwerk in aluminium en PVC fabriceert en plaatst voor 

zowel de particuliere als professionele markt.

Wegens onze continue expansie zoeken wij voor 
onmiddellijke indiensttreding:

 PLAATSERS
 
•   Je plaatst ramen, deuren of veranders in zowel PVC als aluminium
 op onze particuliere werven.
•   Je hebt bij voorkeur ervaring als plaatser van buitenschrijnwerk.
•   Je kan zelfstandig werken echter zijn gemotiveerde starters ook welkom.
•   Je bent een klantvriendelijk persoon en houdt van proper en
 nauwkeurig werk.
•   Je werkt professioneel en communiceert vlot.

 TECHNISCH MEDEWERKER RAAMAFDELING
•   Je stelt raamstaten en detailtekeningen op uit architectuurplannen en 

onze offerte.
•   Je bestelt de nodige materialen voor de uitvoering van het project.
•   Binnen deze functie werk je in teamverband met ervaren collega’s.
•   Je rapporteert aan het diensthoofd of zijn assistent.

Aanbod
•   Onmiddellijk vast contract binnen een stabiel bouwbedrijf!
•   Aantrekkelijk loon aangevuld met extralegale voordelen.

Graag ontvangen wij uw CV en sollicitatiebrief op 
m.vochten@bruvo.be of u kan ons steeds contacteren op 03/666.57.86  

voor verdere vragen of aanbiedingen.

TECHNISCHE MEDEWERKER

Functieomschrijving 
•  Je stelt constructiedetails op, maakt detailtekeningen voor 
 bouwvergunningen en voorbereidende ruwbouwwerken 
• Je besteld de nodige materialen voor de uitvoering van het project.
• Je werkt de technische plannen uit voor onze productieafdeling en
  plaatsingsdienst 
• Binnen deze functie werk je in teamverband met ervaren collega’s.
• Je rapporteert aan het Diensthoofd of zijn assistent 

Profiel 
• Je behaalde een hogere studie in een technische richting of bent
  gelijkwaardig door ervaring.
• Een jonge, pas afgestudeerde en eveneens leergierige persoon  behoort
  ook tot de mogelijkheden
• Enige relevante werkervaring is een troef 
• Technische kennis van buitenschrijnwerk en haar detaillering een groot
  pluspunt
• Je werkt uitermate nauwkeurig en bent stressbestendig 
• Je beschikt over een goede kennis van Autocad en office

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. 

Een sterk team van gemotiveerde vakmensen die elk project secuur 
afwerken van begin tot einde! 

Dat is onze sterkte.

Om aan de permanente stijging in de orderportefeuille te kunnen 
voldoen en de vele projecten tot een goed einde te brengen, 

zijn wij op zoek naar gemotiveerde medewerkers. 

Aanbod 
• Je komt terecht in een familiebedrijf op mensenmaat waar de
  werknemer en een positieve groepssfeer centraal staat en u geen
  nummer bent maar een teamlid.
• Een aantrekkelijk salarispakket aangevuld met maaltijdcheques
• Wij bieden je doorgroeimogelijkheden naar competentie

PLAATSERS BUITENSCHRIJNWERK EN VERANDA’S

Je plaatst ramen, deuren of veranda’s in zowel PVC als aluminium op onze 
particuliere werven
Je hebt bij voorkeur ervaring als plaatser van buitenschrijnwerk.
Je kan zelfstandig werken echter zijn gemotiveerde starters ook welkom
Je bent een klantvriendelijk persoon en houdt van proper en nauwkeurig 
werk.
Je werkt professioneel en communiceert vlot
Je word ingeschreven volgens het regime van de bouw

zoekt

ERVAREN 
RECLAMEDRAGERS

Voor Schoten Donk
op zelfstandige basis, voor in werfreserve,

eigen vervoer vereist

03 685 01 01
info@bodevanschoten.be

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

VERANDA DAGEN
za. 21 & zo. 22 oktober

Laat u insp� � en tijdens � ze 

RAMEN • DEUREN & VERANDA’S
in ALUMINIUM & PVC

Nieuwbouw & renovatie - 10 jaar waarborg
Kwaliteitsgarantie, constructie en plaatsing 

Maatwerk alle veranda’s zowel modern als klassiek
Van A tot Z geregeld: ontwerp, fundering tot bezetting en verwarming

telkens van 10u - 17u
Speciale v� rwa� den

17W42_BRUVO_AANKOND_1_1.indd   1 8/10/17   17:18

Bruynseels-Vochten NV is een stabiel familiebedrijf dat reeds meer dan 
30 jaar buitenschrijnwerk in aluminium en PVC fabriceert en plaatst voor 

zowel de particuliere als professionele markt.

Wegens onze continue expansie zoeken wij voor 
onmiddellijke indiensttreding:

 PLAATSERS
 
•   Je plaatst ramen, deuren of veranders in zowel PVC als aluminium
 op onze particuliere werven.
•   Je hebt bij voorkeur ervaring als plaatser van buitenschrijnwerk.
•   Je kan zelfstandig werken echter zijn gemotiveerde starters ook welkom.
•   Je bent een klantvriendelijk persoon en houdt van proper en
 nauwkeurig werk.
•   Je werkt professioneel en communiceert vlot.

 TECHNISCH MEDEWERKER RAAMAFDELING
•   Je stelt raamstaten en detailtekeningen op uit architectuurplannen en 

onze offerte.
•   Je bestelt de nodige materialen voor de uitvoering van het project.
•   Binnen deze functie werk je in teamverband met ervaren collega’s.
•   Je rapporteert aan het diensthoofd of zijn assistent.

Aanbod
•   Onmiddellijk vast contract binnen een stabiel bouwbedrijf!
•   Aantrekkelijk loon aangevuld met extralegale voordelen.

Graag ontvangen wij uw CV en sollicitatiebrief op 
m.vochten@bruvo.be of u kan ons steeds contacteren op 03/666.57.86  

voor verdere vragen of aanbiedingen.

TECHNISCHE MEDEWERKER

Functieomschrijving 
•  Je stelt constructiedetails op, maakt detailtekeningen voor 
 bouwvergunningen en voorbereidende ruwbouwwerken 
• Je besteld de nodige materialen voor de uitvoering van het project.
• Je werkt de technische plannen uit voor onze productieafdeling en
  plaatsingsdienst 
• Binnen deze functie werk je in teamverband met ervaren collega’s.
• Je rapporteert aan het Diensthoofd of zijn assistent 

Profiel 
• Je behaalde een hogere studie in een technische richting of bent
  gelijkwaardig door ervaring.
• Een jonge, pas afgestudeerde en eveneens leergierige persoon  behoort
  ook tot de mogelijkheden
• Enige relevante werkervaring is een troef 
• Technische kennis van buitenschrijnwerk en haar detaillering een groot
  pluspunt
• Je werkt uitermate nauwkeurig en bent stressbestendig 
• Je beschikt over een goede kennis van Autocad en office

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. 

Een sterk team van gemotiveerde vakmensen die elk project secuur 
afwerken van begin tot einde! 

Dat is onze sterkte.

Om aan de permanente stijging in de orderportefeuille te kunnen 
voldoen en de vele projecten tot een goed einde te brengen, 

zijn wij op zoek naar gemotiveerde medewerkers. 

Aanbod 
• Je komt terecht in een familiebedrijf op mensenmaat waar de
  werknemer en een positieve groepssfeer centraal staat en u geen
  nummer bent maar een teamlid.
• Een aantrekkelijk salarispakket aangevuld met maaltijdcheques
• Wij bieden je doorgroeimogelijkheden naar competentie

PLAATSERS BUITENSCHRIJNWERK EN VERANDA’S

Je plaatst ramen, deuren of veranda’s in zowel PVC als aluminium op onze 
particuliere werven
Je hebt bij voorkeur ervaring als plaatser van buitenschrijnwerk.
Je kan zelfstandig werken echter zijn gemotiveerde starters ook welkom
Je bent een klantvriendelijk persoon en houdt van proper en nauwkeurig 
werk.
Je werkt professioneel en communiceert vlot
Je word ingeschreven volgens het regime van de bouw

zoekt

ERVAREN 
RECLAMEDRAGERS

Voor Schoten Donk
op zelfstandige basis, voor in werfreserve,

eigen vervoer vereist

03 685 01 01
info@bodevanschoten.be

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

VERANDA DAGEN
za. 21 & zo. 22 oktober

Laat u insp� � en tijdens � ze 

RAMEN • DEUREN & VERANDA’S
in ALUMINIUM & PVC

Nieuwbouw & renovatie - 10 jaar waarborg
Kwaliteitsgarantie, constructie en plaatsing 

Maatwerk alle veranda’s zowel modern als klassiek
Van A tot Z geregeld: ontwerp, fundering tot bezetting en verwarming

telkens van 10u - 17u
Speciale v� rwa� den

17W42_BRUVO_AANKOND_1_1.indd   1 8/10/17   17:18

Bruynseels-Vochten NV is een stabiel familiebedrijf dat reeds meer dan 
30 jaar buitenschrijnwerk in aluminium en PVC fabriceert en plaatst voor 

zowel de particuliere als professionele markt.

Wegens onze continue expansie zoeken wij voor 
onmiddellijke indiensttreding:

 PLAATSERS
 
•   Je plaatst ramen, deuren of veranders in zowel PVC als aluminium
 op onze particuliere werven.
•   Je hebt bij voorkeur ervaring als plaatser van buitenschrijnwerk.
•   Je kan zelfstandig werken echter zijn gemotiveerde starters ook welkom.
•   Je bent een klantvriendelijk persoon en houdt van proper en
 nauwkeurig werk.
•   Je werkt professioneel en communiceert vlot.

 TECHNISCH MEDEWERKER RAAMAFDELING
•   Je stelt raamstaten en detailtekeningen op uit architectuurplannen en 

onze offerte.
•   Je bestelt de nodige materialen voor de uitvoering van het project.
•   Binnen deze functie werk je in teamverband met ervaren collega’s.
•   Je rapporteert aan het diensthoofd of zijn assistent.

Aanbod
•   Onmiddellijk vast contract binnen een stabiel bouwbedrijf!
•   Aantrekkelijk loon aangevuld met extralegale voordelen.

Graag ontvangen wij uw CV en sollicitatiebrief op 
m.vochten@bruvo.be of u kan ons steeds contacteren op 03/666.57.86  

voor verdere vragen of aanbiedingen.

TECHNISCHE MEDEWERKER

Functieomschrijving 
•  Je stelt constructiedetails op, maakt detailtekeningen voor 
 bouwvergunningen en voorbereidende ruwbouwwerken 
• Je besteld de nodige materialen voor de uitvoering van het project.
• Je werkt de technische plannen uit voor onze productieafdeling en
  plaatsingsdienst 
• Binnen deze functie werk je in teamverband met ervaren collega’s.
• Je rapporteert aan het Diensthoofd of zijn assistent 

Profiel 
• Je behaalde een hogere studie in een technische richting of bent
  gelijkwaardig door ervaring.
• Een jonge, pas afgestudeerde en eveneens leergierige persoon  behoort
  ook tot de mogelijkheden
• Enige relevante werkervaring is een troef 
• Technische kennis van buitenschrijnwerk en haar detaillering een groot
  pluspunt
• Je werkt uitermate nauwkeurig en bent stressbestendig 
• Je beschikt over een goede kennis van Autocad en office

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. 

Een sterk team van gemotiveerde vakmensen die elk project secuur 
afwerken van begin tot einde! 

Dat is onze sterkte.

Om aan de permanente stijging in de orderportefeuille te kunnen 
voldoen en de vele projecten tot een goed einde te brengen, 

zijn wij op zoek naar gemotiveerde medewerkers. 

Aanbod 
• Je komt terecht in een familiebedrijf op mensenmaat waar de
  werknemer en een positieve groepssfeer centraal staat en u geen
  nummer bent maar een teamlid.
• Een aantrekkelijk salarispakket aangevuld met maaltijdcheques
• Wij bieden je doorgroeimogelijkheden naar competentie

PLAATSERS BUITENSCHRIJNWERK EN VERANDA’S

Je plaatst ramen, deuren of veranda’s in zowel PVC als aluminium op onze 
particuliere werven
Je hebt bij voorkeur ervaring als plaatser van buitenschrijnwerk.
Je kan zelfstandig werken echter zijn gemotiveerde starters ook welkom
Je bent een klantvriendelijk persoon en houdt van proper en nauwkeurig 
werk.
Je werkt professioneel en communiceert vlot
Je word ingeschreven volgens het regime van de bouw

zoekt

ERVAREN 
RECLAMEDRAGERS

Voor Schoten Donk
op zelfstandige basis, voor in werfreserve,

eigen vervoer vereist

03 685 01 01
info@bodevanschoten.be

ONTHAALMEDEWERKER RECEPTIE

Met een lach verwelkom je elke klant en je staat ze te woord bij vragen.
Je bent verantwoordelijk voor het beantwoorden van de inkomende 
telefoons
Je zorgt mee voor het inplannen van afspraken
Je zorgt voor de nodige informatieoverdracht, zowel mondeling, schrif-
telijk als digitaal.
Je ondersteunt je collega’s waar nodig
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Maatwerk alle veranda’s zowel modern als klassiek
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Bruynseels-Vochten NV is een stabiel familiebedrijf dat reeds meer dan 
30 jaar buitenschrijnwerk in aluminium en PVC fabriceert en plaatst voor 

zowel de particuliere als professionele markt.

Wegens onze continue expansie zoeken wij voor 
onmiddellijke indiensttreding:

 PLAATSERS
 
•   Je plaatst ramen, deuren of veranders in zowel PVC als aluminium
 op onze particuliere werven.
•   Je hebt bij voorkeur ervaring als plaatser van buitenschrijnwerk.
•   Je kan zelfstandig werken echter zijn gemotiveerde starters ook welkom.
•   Je bent een klantvriendelijk persoon en houdt van proper en
 nauwkeurig werk.
•   Je werkt professioneel en communiceert vlot.

 TECHNISCH MEDEWERKER RAAMAFDELING
•   Je stelt raamstaten en detailtekeningen op uit architectuurplannen en 

onze offerte.
•   Je bestelt de nodige materialen voor de uitvoering van het project.
•   Binnen deze functie werk je in teamverband met ervaren collega’s.
•   Je rapporteert aan het diensthoofd of zijn assistent.

Aanbod
•   Onmiddellijk vast contract binnen een stabiel bouwbedrijf!
•   Aantrekkelijk loon aangevuld met extralegale voordelen.

Graag ontvangen wij uw CV en sollicitatiebrief op 
m.vochten@bruvo.be of u kan ons steeds contacteren op 03/666.57.86  

voor verdere vragen of aanbiedingen.

TECHNISCHE MEDEWERKER

Functieomschrijving 
•  Je stelt constructiedetails op, maakt detailtekeningen voor 
 bouwvergunningen en voorbereidende ruwbouwwerken 
• Je besteld de nodige materialen voor de uitvoering van het project.
• Je werkt de technische plannen uit voor onze productieafdeling en
  plaatsingsdienst 
• Binnen deze functie werk je in teamverband met ervaren collega’s.
• Je rapporteert aan het Diensthoofd of zijn assistent 

Profiel 
• Je behaalde een hogere studie in een technische richting of bent
  gelijkwaardig door ervaring.
• Een jonge, pas afgestudeerde en eveneens leergierige persoon  behoort
  ook tot de mogelijkheden
• Enige relevante werkervaring is een troef 
• Technische kennis van buitenschrijnwerk en haar detaillering een groot
  pluspunt
• Je werkt uitermate nauwkeurig en bent stressbestendig 
• Je beschikt over een goede kennis van Autocad en office

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. 

Een sterk team van gemotiveerde vakmensen die elk project secuur 
afwerken van begin tot einde! 

Dat is onze sterkte.

Om aan de permanente stijging in de orderportefeuille te kunnen 
voldoen en de vele projecten tot een goed einde te brengen, 

zijn wij op zoek naar gemotiveerde medewerkers. 

Aanbod 
• Je komt terecht in een familiebedrijf op mensenmaat waar de
  werknemer en een positieve groepssfeer centraal staat en u geen
  nummer bent maar een teamlid.
• Een aantrekkelijk salarispakket aangevuld met maaltijdcheques
• Wij bieden je doorgroeimogelijkheden naar competentie

PLAATSERS BUITENSCHRIJNWERK EN VERANDA’S

Je plaatst ramen, deuren of veranda’s in zowel PVC als aluminium op onze 
particuliere werven
Je hebt bij voorkeur ervaring als plaatser van buitenschrijnwerk.
Je kan zelfstandig werken echter zijn gemotiveerde starters ook welkom
Je bent een klantvriendelijk persoon en houdt van proper en nauwkeurig 
werk.
Je werkt professioneel en communiceert vlot
Je word ingeschreven volgens het regime van de bouw

zoekt

ERVAREN 
RECLAMEDRAGERS

Voor Schoten Donk
op zelfstandige basis, voor in werfreserve,

eigen vervoer vereist

03 685 01 01
info@bodevanschoten.be
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ONTHAALMEDEWERKER RECEPTIE

Met een lach verwelkom je elke klant en je staat ze te woord bij vragen.
Je bent verantwoordelijk voor het beantwoorden van de inkomende 
telefoons
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Alpha Heating is een toonaangevend Schotens bedrijf in 
het ontwerpen, leveren en plaatsen van haarden of kachels 

& bijhorende afwerkingen. Dit gebeurt bij onze klanten in 
nieuwbouwwoningen of renovatieprojecten.

Je profiel:
• Je hebt reeds een eerste werkervaring in een commerciële functie en 

je hebt voeling met wonen, interieur en sfeervolle warmte.
• Je bent klantgericht en communicatief. Je houdt van een functie 

waarin klantencontact met praktische knowhow en productkennis 
centraal staan. Hiervoor heb je dus ook voeling met techniek.

• Je bent leergierig en je wil een professional in ons vak te worden. 
• Je woont in de werkregio en hebt een rijbewijs B.
• Zaterdagwerk is voor jou geen probleem.

We bieden:
• Een grondige opleiding in de producten, de commerciële 

dienstverlening en de strategie van ons familiebedrijf.
• Een job in een dynamisch en fijn team, onder leiding van modern 

denkende zaakvoerders.
• Een uitdagende job met groeiende verantwoordelijkheid.
• Een stimulerend loonpakket met interessante extralegale voordelen, 

dat is evident.

Interesse?
Bezorg je CV dan per mail aan danny@alpha-heating.be.

alpha-heating.be/vacatures

Alpha Heating
haarden & int erieur

Commercieel adviseur 
met passie voor vuur  (m/v)
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Ik doe het voor U met 
aanhangwagen, tevens licht 
vervoer, gsm 0475.79.65.12 
(particulier)  Z818

Opruimen van inboedels 
zolder, kelder, garage, 
enz, bel vrijblijvend 
0478.53.67.19  Z825

Voor al uw tuinwerken, 
snoeien, enz. alsook kleine 
of grote klussen (éénmalig of 
op regelmatige basis). Vaste 
prijs: 25�/ uur. Mvg, Cremers, 
0486.06.36.58 (particulier)  J12

Gepens. zelfstandige 
doet schilderwerken 
binnen en buiten, ook 
kleine herstellingswerken, 
vrijblijvende prijsofferte, 
info Leo 0473.61.19.75 
(particulier)  Z832

Gemotiveerd schilder zoekt 
nog enkele opdrachten, 
0494.223.817 (particulier)  Z833



Gratis Opruimen van 
inboedels zolder, kelder, 
garage, enz, bel vrijblijvend 
0478.53.67.19  Z825

Bijles wiskunde, Fysica alle 
wetensch., alle niveaus, 
jaren ervaring, aan huis,van 
Kerst tot en met Jan. -30% 
korting voor middelbaar  
tel 0474.97.64.66 Z36

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

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

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

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

Alle schilderwerken binnen 
en buiten door Poolse 
mannen, tel 0496.08.41.68 
of 0496.63.79.78  
(particulier)  Z747

Schilderwerken binnen 
en buiten, behangwerken 
tel 0486.76.68.47 
(particulier)  Z795

Het Open Poortje vzw heeft een leefgroep voor 
minderjarige vluchtelingen in Schilde.
We zoeken een onderhoudskracht om vloeren, toiletten, 
bureel, . . . te poetsen
Is tijdelijk maar kan langdurig zijn. 19u/wk over 4 dagen.

Voor vragen mail nr lieven@hetwereldpoortje.be 
0470 31 32 43

Metallum Metal Trading NV, Liebiglaan 124, 2900 Schoten

Offi ce Manager 
Metallum Metal Trading NV is actief in het handelen, bewerken en verschepen van ferro en non-ferro 
metalen. Het bedrijf is onderdeel van de Thommen group met verschillende vestigingen in Europa. 

Voor versterking van ons team zijn we op zoek naar een voltijds medewerker/medewerkster voor 
onmiddellijke indiensttreding. (39 uren)  

Wat worden je taken?
 - Voorbereiding boekhouding
 - Betalingen uitvoeren 
 - Crediteuren en debiteuren opvolgen, verwerking inkomende facturen
 - Verzekeringen  
 - Controlling 
 - Milieu (in samenwerking met milieu coördinator) 
 - Back up andere administratieve taken

Wat is je profi el?
 - Bachelor diploma of gelijkwaardige ervaring 
 - Ruime ervaring met Microsoft Offi ce. Wings is een pluspunt. 
 - Je bent op zoek naar een job voor lange duur. 
 - Je bent stressbestendig, kan zelfstandig werken en wilt graag werken in een team
 - Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. 
    Kennis van Frans en Duits zijn een pluspunt.

Wat bieden we: 
 - Een fulltime tewerkstelling (39u) 
 - Marktconforme verloning met alle legale voordelen 
 - Een collegiale, fi jne werksfeer binnen een stabiele onderneming 

Interesse? 
Stuur je sollicitatiebrief met CV naar wouter.thone@metallum.com 
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SOLDEN-WINTERSOLDEN-WINTER
EDITIEEDITIE

Schoten drukt Luc Caals aan de 
borst: cultuurprijsuitreiking met 

allures van Oscar-show     

De adviesraden bundelden de krachten om de uitreiking van de jaarlijkse cultuur- 
en erfgoedprijs extra glans te geven. Met succes. De Kaekelaar, goed gevuld met 
Schotenaren die zich in het verleden en vandaag inzetten voor deze beleidsdomeinen, 
kreeg een avondvullende show voorgeschoteld met als apotheose een gepaste hulde 
aan Luc Caals en Jean-Paul De Roey.
Luc Caals kent iedereen en iedereen kent Luc Caals, tot ver buiten Schoten. De naam 
Jean-Paul De Roey (foto) klinkt minder bekend in de oren. De oud- schooldirecteur mocht 
terecht zowel de publieks- als juryprijs in ontvangst nemen van de erfgoedprijs omwille 
van zijn boek ‘Bevrijd! God dank’. Daarin beschrijft hij de Tweede Wereldoorlog vanuit het 
oogpunt van de gewone Schotenaren. 
De heemkundige kring Scot, waar hij deel van uitmaakt, kende nooit eerder zo’n bestseller. 
(+600 exemplaren) De oplage moest meermaals herdrukt worden en ook jongeren leerden 
zo heel wat bij over die vier donkere jaren midden vorige eeuw. Of hoe Jean-Paul op geheel 
eigen wijze ook lang na zijn pensioen als onderwijzer zijn educatieve missie voortzet. 
Voorzitter Gie Bresseleers, architect Dirk Thiers maakten van de gelegenheid gebruik om 
de bestaansreden van hun erfgoedraad te illustreren.
Cultuurschepen Charlotte Klima en presentator Vincent Jespers – wat een talent – somden 
op hoe de inwoners van Schoten in eigen gemeente aan hun trekken komen wat betreft 
concerten, beeldende kunst en theater. Een indrukwekkend overzicht. Ze staken terecht 
een pluim op de hoed van de cultuurraad, die precies 50 jaar bestaat. 

Enkele pioniers en sterkhouders zoals Piet Snels, Pieter Wagemans, Ren Hesters, Lisbeth 
Wolfs, Theo Franssen en Ernie Verbist – de meest nauwgezette schatbewaarder van ons 
land – werden attent in de bloemen gezet. Regisseur Ignace Sysmans waakte erover dat 
alle ‘gezindten’ aan bod kwamen, helemaal in de geest van de pluralistische cultuurraad.
En dan was het tijd voor ‘den bloemekee’. Luc Caals werd in augustus zeventig jaar ‘oud’. 
Vijftig jaar daarvan staat hij nu al op een podium. Een dubbele mijlpaal die hij eerder dit jaar 
zelf al vierde met enkele uitverkochte concerten in dezelfde zaal waarin hij nu – eindelijk 
– ook officiële erkenning kreeg. Jawel, Luc Caals doet de mensen lachen en hun zorgen 
vergeten en dat mag je voortaan dus ook cultuur noemen. Er prijken op de erelijst van deze 
trofee namen van ‘kunstenaars’ die veel minder verdiensten hebben. 
Dit huldebetoon, nu Luc nog in goede doen is, was zeker op z’n plaats. De uitdrukking 
geen sant in eigen land gaat zo niet meer op voor Luc Caals. Die betrok nadrukkelijk zijn 
vrouw Alie en vaste muzikant Steven Mintjens in de viering. En natuurlijk zong hij enkele 

levensliederen, voor de gelegenheid 
verfrissend begeleid door het jazzcombo 
van Schotenaar Wolf De Backer. Die zal 
later ook vast de cultuurprijs eens winnen. 
De onderscheiding werd in 2022 trouwens 
voor het laatst gesymboliseerd door een 
glazen trofee, die laureaat Luc Caals uit 
handen kreeg van schepen Charlotte Klima 
en burgemeester Maarten De Veuster. 
Een loodzwaar ding om de meest luchtige 
der cultuurprijswinnaars te eren. Zeker 
even blij was Caals met de lofzang in het 
Antwerps dialect collega-artiesten van 
Perfavore. Het orgelpunt van een heel 
Schotense avond. 

TE KOOP
Swarovskipostuurtjes

+ kastje p.o.t.k.
kan ook afz. gekocht worden

03 645 93 79

GEVRAAGD
WIJNEN - CHAMPAGNE

en PORTOS
Aankoop volledige wijnkelders 

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



Wijnegemnaren genieten van kerstsfeer 

Na de in extremis afgelaste eerst editie van vorig jaar, pakte de gemeente Wijnegem 
dit jaar wel uit met een kerstmarkt op het Marktplein. De chalets werden uitgebaat 
door lokale verenigingen en zorgden voor gezellige sfeer bij ijskoude temperaturen. 
En op de openingsavond werd er weer massaal gelopen voor het goede doel.

Het hele marktplein werd ingenomen door achttien knusse chalets die wisselend 
worden uitgebaat door Wijnegemse verenigingen, middenstand en kunstenaars. Er 
was elke dag wat nieuws en lekkers te ontdekken.

Daarnaast waren er ook twee kermisattracties te vinden op de kerstmarkt en tenten 
in de vorm van iglo’s die in het midden van het Marktplein iedereen overdekten.

Daarnaast zorgde de gemeente dagelijks voor een bijzondere activiteit om de 
bezoekers ‘warm’ te houden. Donderdag 15 december organiseerde de sportdienst De 
Warmste Loop. Die stond dit jaar in het 
teken van kansarmoede. De opbrengst 
gaat integraal naar de Warmste Week 
en het Wijnegemse project Trapkenoep 
vzw, een voedselbank op de Krijgsbaan.

Er werden in de bittere koude maar 
liefst 1512 toertjes gelopen door de 
Wijnegemnaren. De opbrengst zal dus 
navenant zijn. De gemeente zorgde 
de volgende dagen ook nog voor 
een straattheatervoorstelling, een 
optreden van de Pagus Wasia Pipes en 
Bart Swing. Op zondag sloot het lokaal 
bestuur warm en, spectaculair af met 
een vuurshow.

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

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

Te koop gevraagd: schilderijen, 
LP’s, strips, spullen van zolder, 
curiosa, enz, tel 03.663.65.70  Z821

AANNEMER KOOPT

BESTE PRIJS, SNELLE AFHANDELING!
& 0487/286 430

opbrengsteigendommen, 
renovatie- en 

afbraakpanden, 
bouwgronden, 

projectgronden,
oude woningen...













Drankprobleem?
Discrete hulp nodig?

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

Tel. 03/321 24 24

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

drankprobleem
INFO: PETER

TEL: 0478 277 541

Moeilijke dagen voor nabestaanden.

De dagen rond kerstmis en nieuwjaar zijn traditiegetrouw een periode 
waarin de meeste mensen hun best doen om het extra gezellig te maken. 
We brengen warmte en licht in huis, verwennen onszelf en anderen met 
feestelijk lekkers en wisselen cadeautjes uit. We zoeken elkaar op en 
maken het graag knus en liefdevol. Vele mensen hebben vrij of nemen 
vakantie, het is een periode waar ieder jaar mensen naar uitkijken. Voor 
sommigen echter, kan deze tijd moeilijk zijn. Nabestaanden die een 
overleden dierbare betreuren worden in die dagen extra geconfronteerd 
met het gemis. Ook als het overlijden al lange tijd geleden is. Dat komt 
juist doordat het typisch een periode is waarin mensen samenkomen en 
waarin de betekenis van vrienden en familie zo centraal staat.

Tips
Het is een veel voorkomend misverstand te veronderstellen dat dit enkel 
na een recent overlijden zo zou zijn. Of na maximum een jaar, bijvoorbeeld 
de eerste kerst of de eerste nieuwjaar zonder de overledene, waar die 
er misschien vorig jaar zelf nog bij was. Niet enkel voor de nabestaande 
zélf, maar ook voor andere mensen in het gezelschap kan dat soms een 
ongemakkelijk gevoel met zich meebrengen. Een paar eenvoudige tips 
kunnen helpen.

Rouw is geen ziekte
Rouw is geen aandoening die een behandeling vereist, het is heel gewoon 
normaal gedrag van normale evenwichtige mensen. Rouw is ons antwoord 
op het verliezen van iemand waarmee een betekenisvolle relatie bestààt. 
Rouwspecialist Johan Maes legt daarbij bewust de klemtoon op ‘bestààt’, 
en niet ‘bestond’. Want fysiek is de persoon er weliswaar niet meer, maar 
je relatie ermee gaat wel door. Vandaar het gemis. Ook bij een overlijden 
dat al wat langer geleden is, kan het zijn dat iemand het leven goed 
terug heeft opgenomen maar dat op gezette tijden zoals deze de pijn 
van het verlies plotseling en uitvergroot naar boven komt. Verjaardagen, 
sterfdatum maar ook bepaalde feestdagen zijn herinneringen en kunnen 
zo rouwdagen worden. Mogelijk stopt dat nooit en blijft dat een leven lang 
terugkomen.

Rouw is niet iets dat je kan fiksen 
Er bestaat geen oplossing voor. Geen enkel troostwoord heeft ooit een 
overledene teruggebracht. Een rouwende zit daarom niet te wachten 
op advies of goede raad. Hij/zij wil gewoon dat je luistert. Het verdriet 
wil gezien en gedragen worden. Wees gewoon met aandacht aanwezig. 
Het is niet altijd nodig om iets te zeggen. Probeer het verdriet niet weg 
te nemen. Pogingen om iemands verdriet weg te nemen worden soms 
gevoeld als het niet ernstig nemen van het verlies.

Een overledene die je doodzwijgt, sterft een tweede keer
Er zedig over zwijgen of behoedzaam om het onderwerp heen fietsen is 
ook niet echt helpend, integendeel. Bezorgde mensen denken wel eens 
goedbedoelend dat het de rouwende teveel verdriet zou doen om erover 
te spreken en dat ze dus maar best het thema kunnen vermijden. Niks is 
minder waar. Door een overledene dood te zwijgen sterft die als het ware 
een tweede keer. Mensen in rouw kunnen bovenop hun rouw er soms erg 

ANTIGIFCENTRUMANTIGIFCENTRUM
AL-ANON

Groep (Kiel)
hulp aan familie 
en vrienden van 
drankzuchtigen

TEL: 03 289 75 32

Thuisverpleging
Wit-Gele Kruis
Afdeling Zoersel-Schilde

Turnhoutsebaan 329 / 2970 Schilde
03- 383 23 85

Zelfstandige 
Verpleegkundigen

www.vbzv.be
of 070/222 678

 Wachtdienst
 dierenartsen

voor Antwerpen en omgeving 
gedurende weekend & feestdagen

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

 Wachtdienst
 dierenartsen
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 TANDARTS
Wachtdienst 

Antwerpen Centraal 
oproepnummer

Tel.: 0903/399 69
weekend feestdagen

bedroefd van worden dat hun dierbare niet meer genoemd wordt. Dat we 
tegenover iemand in rouw het verlies niet ter sprake durven te brengen 
komt doordat we het zelf te moeilijk hebben de rouwende in verdriet te 
zien.

Noem de naam van de overledene 
Ga het onderwerp niet uit de weg. Zorg voor een herdenkingsplekje met 
een foto of een voorwerp dat aan de overledene herinnert, zodat hij/zij er 
een beetje bij is. Verlaag zo voor de aanwezigen de drempel om de persoon 
ter sprake te brengen. Haal herinneringen op. Ja, ook de herinneringen 
zijn soms pijnlijk en kunnen verdriet oproepen. Maar het zijn herinneringen 
aan wat vreugde schonk toen de persoon er nog was, en de pijn van het 
gemis die je dan voelt is eigenlijk liefde.

Bart Verschueren is Schotenaar en verdrietondersteuner bij Plan b. Alle 
info op www.jouwplanb.com 



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

BRECHTSEBAAN 274 - 2900 SCHOTEN

Vroedvrouw aan huis
Pre- en postnatale begeleiding

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

vroedvrouwenteam@wgkantwerpen.be
www.witgelekruis.be

Aangepaste behandeling voor
diabetes- en reumapatiënten

Braamstraat 4
2970 Schilde

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

Creëer uw 
eigen geluk, 
maar laat 

ons helpen!

Uw lokale AXA-bank

Onafhankelijk financieel 
advies & beleggingen

Onafhankelijke 
verzekeringsmakelaar

Tel. 03 680 17 70 www.dellafaille.be

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

DOKTERS

APOTHEKERS

MEDISCHE HULP
TIJDENS WEEKENDS EN FEESTDAGEN

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

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

* gesprekskost 0,45 e

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

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

Brecht – ‘Moeke’ Van Rompaey mag 
100 kaarsjes uitblazen 

De hele familie verzamelde in LDC ‘t Sluisken om te klinken op de honderdste verjaardag 
van Lieze Van Rompaey. Zij is geboren en getogen in Brecht en altijd graag gezien. “Het 
was er altijd de zoete inval”, getuigt kleinzoon Wim Verhoeven.

De vier dochters Marie-Jose, Francine, Marleen en Micheline, met hun gezin. In totaal 
goed voor tien kleinkinderen die zelf al voor twaalf achterkleinkinderen zorgden, het 
dertiende is op komst. 
Samen klonken ze op de honderdste verjaardag van Moeke die door de hele familie 
heel graag wordt gezien. “Net als vroeger, is het er nog steeds de zoete inval. Moeke 
en vake hadden een bloemenzaak op de Biest en daar werd geregeld een borreltje en 
‘vin blanc’ geschonken. Ze riep dan altijd ‘als ge er ni van drinkt, blijft em vol’. Voor 
de kleinsten lag er altijd wel snoep in de kelder”, rakelt Wim heel goede herinneringen 
op. Zelfs toen ze naar het woonzorgcentrum Sint-Maria verhuisden kwam de hele 
familie er nog graag op bezoek. “Ze is altijd een vrolijke vrouw geweest, er werd 
altijd veel gelachen. Moeke maakte ook de allerbeste tomatensoep met ballekes. De 

verse tomaten kwamen uit de eigen serre. We zijn er allemaal groot mee geworden. 
Het blijft de lievelingssoep van de hele familie.” Voor de gelegenheid werd er geen 
vin blanc, maar witte bubbeltjes geschonken en een reuzegrote verjaardagstaart 
aangesneden. Burgemeester Sven Deckers had geschenken bij, niet alleen een 
streekmand van Brecht, maar ook een foto van het koningspaar. Schepen Charlotte 
Beyers overhandigde een grote ruiker bloemen.

Bent of kent u ook een eeuweling(e)? Of hebt, kent of maakt u zelf deel uit 
van een m/v viergeslacht? Vertel het ons meteen

 (info@bodevanschoten.be) en wij maken er graag een fijn stukje van!






