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Scholenbeurs in Schilde

Schotense markt herschikt

Pulhoeveke op de planken in Wijnegem

Sportpersoonlijkheden Brecht

Buurten Donk en Geuzenvelden 
evalueren bouwplannen 

Schapenweide 
Om nu te zeggen dat de voorstelling van het woonproject Motown Vaart als soulmuziek 
in de oren klonk van de zowat honderd aanwezigen op de infozitting, is overdreven. 
Maar de reacties op komst van de 245 nieuw woningen die de Brusselse vastgoedspeler 
Motown wil bouwen rond een nieuw park tussen Geuzenvelden en Donk, waren 
enigszins verrassend gematigd positief te noemen.

Alon Amar, die eerder zijn stempel drukte op het Eilandje in Antwerpen heeft woord 
gehouden. Bij de presentatie van de plannen voor bebouwing van wat in Schoten 
bekendstaat als de schapenweide langs de Geuzenveldenstraat, had hij aan de gecoro 
of bouwcommissie laten weten dat hij – hoewel niet verplicht - begin 2023 met het 
voorontwerp naar de omwonenden zou trekken. 

De eerste reacties op de concrete invulling van één van de laatste open ruimten van 
Schoten, die al wel decennia ingekleurd staat als woonzone, waren ronduit negatief. 
Maar de projectontwikkelaar kwam oprecht over en wist het vertrouwen te winnen van 
de meeste toehoorders. De dialoog bleef beleefd, op enkele zeldzame roepers na, die 
vooral de gemeente op de korrel namen.

Het is nochtans niet min wat Motown van plan is. “We gaan naar het ontwerp van de 
wereldvermaarde Schotense landschapsarchitecten van Wirtz met hoogstammen een 
publiek park van bijna vijfduizend vierkante meter aanleggen in het midden van de 
weide”, begon de spreker met het goede nieuws voor de buurt. Er is trouwens ook een 
gemeenschappelijke groentetuin en een speelveld voorzien.

Maar uiteraard kan de hele operatie maar rendabel zijn als er woningen rond dat 
park gebouwd én verkocht worden. “245 zijn er voorzien”, bevestigde Alon Amar het 
hoge aantal uit de gecoro. “Langs de Geuzenveldenstraat komen twintig compacte 
patiowoningen, die door onze Portugese toparchitect André Campos bewust 
geschrankt langs de Geuzenveldestraat werden ingetekend. Halverwege het terrein, 
waar nu garageboxen met inrit via de Kuipersakkerstraat staan, bouwen we zes 
gelijkvloerse tuinwoningen waar senioren levenslang kunnen wonen.”

Het groene hart van de nieuwe buurt en andere extra’s, de reputatie van de 
ontwerpers en het feit dat alle 368 parkeerplaatsen ondergronds voorzien zijn en dat 
er tussen al die nieuwe woningen niet één auto mag rijden, was niet van die aard om 
de toehoorders een applaus te ontlokken.

De grootste zorg van de toekomstige buren is het verkeer. “We geraken de Sluizenstraat 
nu al bijna niet meer opgedraaid”, vatte Ingrid Pichal, voorzitter van wijkvereniging 
Geuzenvelden, sterk levende gevoelens samen. “Het dreigt allemaal wat te druk te 
worden ‘over de vaart’. Er zijn immers nog tal van woonprojecten in uitvoering of 
voorzien. 
Alon Amar besloot de vergadering met de mededeling dat hij de signalen van de buurt 
heeft begrepen en hiermee opnieuw naar de architecten trekt. Het lijkt waarschijnlijk 
dat het aantal flats wat naar omlaag zal moeten. 
“We gaan dit hele voorjaar nog nodig hebben om het ontwerp op punt te stellen en 
opnieuw te presenteren aan de gecoro. Ik vermoed dat we de bouwaanvraag pas na 
de zomervakantie zullen indienen om dan hopelijk begin 2024 te kunnen beginnen. De 
aanleg van Motown Vaart zal drie tot vier jaar in beslag nemen”, aldus de gastheer. 
Wordt vervolgd.
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Diamantwijk: duplex dakapp
136m²: eeptl 18m² + salon 35m², 
3 slk, badk, 3 terrassen, kelder, 
optioneel garage.          € 565.000,00
L.Herentalsestr.105/3V.R:EPC:128 kWh/m2 

Sted. inlichtingen in aanvraag

Ruim duplex dakapp. 167m2, 
op 2e en 3e verd, langs de Vaart. 
Leefrmte, kk, 3 slk, 2 badk, 3 terr., 
garagebox (52m²).       € 595.000,00

Eurolaan 6/2R: EPC: 118 kWh/m2 
Vg-Wg-Gmo-Gvkr-Vv

Woning met comm. ruimte op 
795m², centr. gel. Eetpl + salon, kk, 
bureel, 4 slk, 2 badk, kantoorrmte, 
tuin, bijgebouw,...    € 675.000,00

Bredabaan 703: EPC: 195 kWh/m2 
Vg-Wg-Gmo-Gvkr-Gvv

ZUID: Herenwonging op 130m², 
centr. gel. Leefrmte, kk, 3 slk, 
3 badk,  ruime kelder, dakterr., 
stadstuin,...   € 1.095.000,00

Vrijheidsstraat 50: EPC: 383 kWh/m2 
Gvg-Wche-Gmo-Gvkr-Gvv

Charmante woning op 1.610m2, 
rustig gel. Liv., kk, badk, 3 slk, ver., 
inpand. garage, carport, tuin met 
terr., siervijver, ...   € 475.000,00

Ebeslaan 17: EPC: 604 kWh/m2 
Vg-Wg-Gmo-Gvkr-Gvv

Gelijkvloers landhuis op  1.240m2,
rustig gel. Living, leefkk, ver.,            
4 slk, bur, nwe badk, mooie tuin 
met terr, garage,...      € 500.000,00

Heyaard 15: EPC: 278 kWh/m2 
Vg-Wg-Gmo-Gvkr-Gvv

Nieuwbouwwoning op 805m²,
groene omg. Liv., kk, 4 slk, 
badk, dressing, bergzolder, ZW-
tuin. Energiezuinig!         € 509.000,00

Mieksebaan 107: EPC: Max. E20 
Vg-Gvr-Gmo-Gvkr-Vv

Nieuwbouwwoning op 172m2, 
rustig gel. Living, open keuken,              
5 slk, 2 badk, tuin met terras, 
garagebox,...               € 520.000,00

Thuretstraat 59: EPC: < E30 
Vg-Wg-Gmo-Gvkr-Vv

Gelijkvloerse woning op 1.127m² 
nabij het centr. Leefrmte, kk, 3 slk, 
badk, mooie tuin met overdekt 
terras, garage.             € 520.000,00

Molenheiken 96: EPC: 613 kWh/m² 
Vg-WgLk-Gmo-Gvkr-Gvv

Ruime woning op 496m2, rust. 
gel. nabij bosrijke omg. Liv., kk, 4 
slk, badk, tuin met overdekt terr., 
inpand. garage.          € 395.000,00

Gaspeldoornlaan 3: EPC: 637 kWh/m2 
Vg-Wg-Gmo-Gvkr-Vv

BRASSCHAAT

Landhuis op 687m2, centr. gel. 
nabij Brechtse Heide. Liv., kk,           
4 slk, badk, kelder, gar, carport, 
tuin met terr.,...         € 399.000,00

B.AlfonsLambrchtsln14:EPC:336 kWh/m2 
Vg-Wg-Gmo-Gvkr-Gvv

SINT-JOB

Gelijkvloers app. 110m2, centr. 
gel. Leefruimte, keuken, 3 slk,
badk, tuin/terras, tuinberging, 
garagebox.            € 429.000,00

Augustijnslei 155: EPC: 285 kWh/m2 
Vg-Wg-Gmo-Gvkr-Gvv

BRASSCHAAT

Charmante woning op 592m², 
rustig gel. Leefrmte, nwe keuken, 
bureel, nwe badk, 3 rme slk,        
ZW-tuin,...                   € 429.000,00

Wilgenlaan 12: EPC: 237 kWh/m2 
Vg-Wg-Gmo-Gvkr-Vv

SINT-JOB

Gerenoveerde woning op  706m²,
nabij het centr. Leefrmte, leefkk, 
3 slk, 2 badk, tuin met terras, 
garagegebouw.       € 449.000,00
Hendrik Conscienceln 22:EPC: 227 kWh/m2 

Vg-Wg-Gmo-Gvkr-Gvv

SINT-JOB

SINT-JOB SINT-JOB BRECHT-ZUID SCHOTEN SINT-LENAARTS

ANTWERPEN SINT-JOB BRASSCHAAT ANTWERPEN

Te renoveren woning op 
1.200m2, rustig gel. Leefrmte, kk, 
3 slk, badk, bergzolder, tuin met 
terras, zwemvijver,...  € 329.000,00

Rommersheide C 15: EPC: 1.107 kWh/m2 
Vg-Gvr-Gmo-Gvkr-Gvv

BRECHT-ZUID

Gezellige woning op 1.000m2, 
rustig gel. Liv., kk, 3 slk, badk, tuin 
met overdekt terras, tuinberging,  
garage.                      € 335.000,00

Kromvenlaan 38: EPC: 768 kWh/m2 
Gvg-Wg-Gmo-Gvkr-Vv

BRECHT

Verzorgd app. 126m2, centr. 
gel. Ruime leefrmte, keuken, 
3 slk, badkamer, overdekt terras, 
garagebox.             € 345.000,00

Bredabaan 792/1002: EPC: 130 kWh/m2 
Vg-Wg-Gmo-Gvkr-Gvv

BRASSCHAAT

Landelijke woning op 1.125m2, 
bosrijke omg. Liv., veranda, kk, 
2 slk, badk, tuin, tuinberging, 
inpandige garage,...    € 370.000,00

Albatrosdreef 25: EPC: 1.245 kWh/m2 
Vg-Gvr-Gmo-Gvkr-Vv

BRECHT-ZUID

Verzorgde woning op 392m2, 
nabij het centr. Leefrmte, ver., kk, 
2 à 3 slk, badk, zolder, tuin met 
terras, diepe garage.  € 380.000,00

Rosveldstraat 17: EPC: 241 kWh/m2 
Vg-Wg-Gmo-Gvkr-Gvv

SCHOTEN

DEURNE

Dakapp. 61m2, centr. gel. Living, 
keuken, 1 slaapkamer, badkamer,    
zonnig dakterras, gemeenshap.  
fietsenberging.         € 189.000,00

Boterlaarbaan 314/401: EPC: 289 kWh/m2 
Sted. inlichtingen in aanvraag

Duplex dakapp. 95m², op 2e 
en 3e verd., in centr. Liv., open 
kk, 2 slk, badk, dakterras (27m²),          
incl. garagebox.         € 249.000,00

Brechtsebaan 7/2L: EPC: 258 kWh/m2 
Vg-Wg-Gmo-Gvkr-Gvv

SINT-JOB

Gezellig app. 112m2, op 2e verd., 
in het centrum. Leefrmte, kk,                
2 slk, badk, ruime private berging,
1 parkeerplaats.     € 249.000,00

Kloosterstraat 7/5: EPC: 204 kWh/m2 
Vg-Wg-Gmo-Gvkr-Gvv

GIERLE

Trendy woning in het centrum. 
Gezellige leefrmte, kk, 2 slk, 
badk, leuk terras, kelder, 
buitenberging,...         € 257.000,00

Zoerselsteenweg 1: EPC: 596 kWh/m2 
Vg-Wg-Gmo-Gvkr-Gvv

ZOERSEL

Woning HOB op 394m2, rustig 
gel. Liv, kk, 2 slk, badk, ver., 
tuin met overdekt terr., vijver, 
rme garage,...        € 285.000,00

Engelakker 21: EPC: 195 kWh/m2 
Gvg-Wg-Gmo-Gvkr-Gvv

SINT-LENAARTS



WOE

8
MAART

DON

9
MAART

MAA

13
MAART

DIN

14
MAART

WOE

15
MAART

DON

16
MAART

ZA

18
MAART





1/95/95/1

100/91/0/0

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

  
 ‘S-GRAVENWEZEL                    € 2.500,00
Mooie villa en rustig gel. * Glvl. : hal, vestiaire, ap.wc. , 
bureel, woonk , eetkamer, kkn, bijkkn en garage. *Verd. : 
hal, hoofdslpk, dressing en badk (bad, douche, dubbele 
lavabo, wc), 2de en 3de slpk. met ingemaakte kasten, 
berging, wc en 2de badk. met bad en dubbele lavabo. * 
Diverse: tuin met vijver, 2 terrassen, vrij 1/03.
 

 ‘S-GRAVENWEZEL                    € 850,00
App met terras gel. in centr. Indeling: hal, ap.wc, liv. 
terras, kkn, bijkkn, slpk met badkamer (ligbad, dubbele 
lavabo en 2e wc), 2e slpk. Diverse: CV op gas, dubbele 
beglazing, parlefoon, veiligheidsdeur, brandkastje, 
fietsen-, vuilnis en terrasberging. Gem. kosten 120 eur/ 
maand INCL: lift, poetsploeg, ... Vrij 1/04

  ‘S-GRAVENWEZEL                    € 1.325,00

App. met ruim terras en lift: hal, ap.wc. berging, liv. 
,terras, kkn, nachthal, slpk, dressing en bureau, 
badkamer met ligbad/inloopdouche/dubbele lavabo/
wc. 3e verd: hal, 2 slpks en zolderberging. CV op gas, 
vloerverwarming, videofoon, lift, laag energieverbruik. 
Gar.box aan 105 euro/maand. Gem. kosten € 45/maand. 
Vrij 1/06.

  ‘S-GRAVENWEZEL                    € 1.050,00

App. op 1e verd. met terras en garagebox. Indeling: 
liv. met open kkn , bergruimte en toegang tot het terras 
(26m²), ap.wc , berging, 2 slpks badk. (dubbel lavabo, 
inloopdouche). Diverse: garagebox (p10) inbegr, 
maandelijkse kosten € 80, cv op gas (condensatieketel), 
ventilatiesysteem, lift, videofoon. Onmidd. beschikb.

 WIJNEGEM                         € 1.800,00
Luxe app op 1e verd. Indeling: hal, ap.wc. berging, liv 
met schuifdeur naar het terras, open kkn , 1ste slpk met 
aanpalende dressing en berging, 2de slpk, dubbele deur 
naar de liv., badk. met inloopdouche, bad, dubbele wastafel. 
Diverse: CV op gas, vloerverwarming, lift, videofoon, terras 
49 m² zuid - west, gem. kosten € 200 / maand. Vrij 1/03.

 ‘S-GRAVENWEZEL                       € 795,00

Éénslaapkamer app. met 2 terrassen. Indeling: hal, 
liv, veranda, terras, kkn, bijkkn, ap.wc, slpk met 
terras, badk (ligbad, dubbele lavabo), bergzolder. 
Diverse: CV op gas, geluidswerend glas, brandkast, 
veiligheidsdeur, parlefoon, lift, fietsen- en vuilnisberging, 
Gemeenschappelijke kosten 110 eur/maand INCL.: lift, 
poetsploeg, ... Vrij 1/04.

TE HUUR

 WILRIJK                       € 500,00

Handelspand. Indeling : ruimte met hoge glaspartijen 
en ingemaakte kasten, open verdieping ca. 7m², ap.wc. 
, kelderruimte ca. 27m² met kitchenette en douche. 
Parking inbegr, airco. Provisie gem. kosten € 287 / 
maand, tijdelijk verhoogd naar € 490. Onroerende 
voorheffing ca. €1.210 / jaar ten laste van de huurder. 
instapkl. Onmid. besch.

TE HUUR
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Naya en Ioannis trotseren 
samen het Jeugd Olympisch 

Winterfestival  

Het Belgisch Olympisch Comité selecteerde zeven jonge topsporttalenten uit 
het alpineskiën, biatlon en shorttrack voor de zestiende wintereditie van het 
Europees Jeugd Olympisch Winterfestival, dat plaatsvond in Italië. Twee jonge 
skiërs uit onze regio mochten mee: Ioannis Bouas uit ’s-Gravenwezel en Naya Van 
Puyvelde uit Wijnegem.

Ioannis Bouas (17) kreeg zijn eerste skiles op driejarige leeftijd in de inmiddels 
afgebroken indoorskipiste Casablanca in ’s-Gravenwezel. Toen Ioannis 6,5 jaar 
oud was, sloeg het lot toe, hij had een dijbeenbreuk toen hij werd neergemaaid 
door een snowboarder. “Na hard werken en met ondersteuning van kinesist 
Lieven Maesschalck, is Ioannis terug boven water gekomen, “aldus zijn papa 
Michaël Bouas.

Ioannis sloot zich aan bij het Lowlanders Ski Racing Team onder leiding van 
hoofdcoach Eric Stappers en behaalde meteen goede resultaten. Dit jaar heeft 
Ioannis mooie vooruitgang kunnen boeken en heeft hij reeds twee internationale 
juniorenwedstrijden in Oostenrijk gewonnen. Hierdoor komt Ioannis in zijn 
leeftijdscategorie U18 de wereldranglijst Top 50 binnen gegleden.

“Deelnemen aan het Europees Jeugd Olympisch Winterfestival is een eerste 
bekroning voor het harde werk dat Ioannis reeds werd gepresteerd”, weet 
zijn vader. “Hij is fier om samen met Naya het Belgisch Team aldaar te mogen 
vertegenwoordigen. Olympische Spelen blijft zeker een doel op langere termijn.”
Ook Naya Van Puyvelde (17) uit Wijnegem vertrok dus naar Italië. Zij volgde als 
kleuter de sporen van haar grote zus Yana, die al skiede. “Het is ook daar dat ik de 
broertjes Ioannis en Christos Bouas heb leren kennen. Sindsdien hebben we bijna 
ons volledige skitraject samen doorlopen”, getuigt Yana. Toen de indoorpiste 
Casablanca gesloten werd, verloren Ioannis en Yana elkaar even uit het oog en. 
Sinds 2013 skiën ze terug samen voor het Snow Valley Racing Team in Peer. 

“Nu, in het tweede jaar bij de volwassen, hoop ik verder te evolueren en mooie 
prestaties op Belgische en internationale wedstrijden te kunnen neerzetten, 
betere punten te scoren en hoger te klimmen in de wereldranglijst,” vertelt 
Naya. “Daarnaast beoog ik een top 10-plaats te bereiken op deze Europese Jeugd 
Olympische Spelen.”

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
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KORT NIEUWS UIT SCHILDE

DIMITRI LEUE KWAM MET ZELFGESCHREVEN KINDERVOORSTELLING NAAR WERF44
Onlangs vulde ongeveer 120 kinderen vergezeld met hun (groot-) ouders de grote zaal 
van Werf44 in Schilde. De kindervoorstelling ‘Quinnie & Quinn’, geschreven door Dimitri 
Leue, nam de bezoekers mee op een zoektocht naar vrijheid. 

Op een speelse manier 
komen Quinnie & Quinn, 
gespeeld door Inge 
Paulussen en Jonas 
Leemans, nieuwe 
uitdagingen tegen 
op hun pad. Dimitri 
Leue schreef het 
kinderboek ‘Quinnie & 
Quinn’,  hij doet voor de 
voorstellingen ook de 
regie én speelt een rol. 

Gevraagd: oude bromfiets, 
Te huur: Karaktervolle villa 
Schilde, Boerendreef 3,  4 slpk, 
3 badk., bur., orangerie, dub. 
garage, grote tuin+bostuin, 
4.500€/m, kort of lange huur v.a. 
febr./maart, 0475.935.414  Z008

Te koop: Karaktervolle villa met 
oprijlaan (op achterliggende 
grond 4.000m2) 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) Z011

Te huur: Calpé, prachtig 
app., 2/4 pers., zeedijk, 
zonkant, gr. terr. zeezicht, 
Tv Vl, Wifi, alle comfort, 
foto’s, tel 03.326.13.87  Z303

Te huur: Frankrijk Bedoin Mont-
Ventoux leuke vakantiewoning 
in centrum, 6 pers. 3 slpk, tuin, 
garage, 2 parkeerpl, alle comfort 
zat – zat tel 0475.98.64.30  Z023

Alle klinkerwerken, 
sierklinkers, kasseien, 
tuinpaden, terrassen, 

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

Brechtsebaan 6A, 2960 Sint-Job-in-‘t-Goor

Hoogmolendijk 2, 2900 Schoten

�        kantoor.fi delia@verz.kbc.be

�     03 636 02 20

�     www.fi delia.be

RPR 0835.351.726

Jouw regionale partner

in verzekeringen
Fidelia is een verzekeringsagent die vlot bereikbaar is en op wie je kan rekenen. 

Jouw belangen zijn voor ons géén bijzaak! Samen zoeken naar oplossingen is 

waar we goed in zijn. Dat doen we met het brede gamma aan KBC-producten, 

afgestemd op jouw persoonlijke behoeften. Want verzekeringen zijn voor 

Fidelia en haar medewerkers in de eerste plaats puur maatwerk. 

Kom zeker eens langs om te informeren wat wij voor u kunnen betekenen!

HELPT U DE PADDEN?
De winter begint op zijn einde te lopen, een teken voor de padden, kikkers en 
salamanders om naar hun voortplantingsgebieden te trekken. Ook aan De Pont en 
de Rode Dreef in Schilde 
gaan elk jaar honderden 
amfibieën op pad, 
naar hun geboortepoel 
in het park van 
Schildehof. Tijdens de 
paddenoverzet helpt 
Natuurpunt Schijnvallei 
de diertjes om de straat 
veilig over te steken. Wie 
mee wil doen, kan nog tot 
26 maart elke dag om 19 
uur de groep vrijwilligers 
vervoegen op de parking 
van de Oranjerie (Pont 
45). Wel laarzen, een zaklamp en fluorescerende kleding of een fluohesje meenemen.

DAME GEDIPLOMEERD
geeft kwaliteitsmassages +

aan 55+
op afspraak, Merksem

0492 51 58 53



Actie tot en met maart 2023

LAAT UW DAK REINIGEN,

ALVORENS UW 

ZONNEPANELEN

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

m-montage.be
03 313 05 92
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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!

VVLLIIEEGGEENNRRAAMMEENN OOVVEERRKKAAPPPPIINNGGEENN

TTEERRRRAASSOOVVEERRKKAAPPPPIINNGG

ZZOONNNNEETTEENNTTEENN

Geniet van onze 
voorjaarsacties
DIVERSE ACTIES OP:

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

03 313 05 92
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Meeussen Montage 
Smederijstraat 24/4 - Schoten
Toonzaal ma-vrij 9u-16u30 
(zat 10-12u)

m-montage.be
03 313 05 92

TTEERRRRAASSOOVVEERRKKAAPPPPIINNGG VVLLIIEEGGEENNRAMENZZOONNWWEERRIINNGG ROLLUIKEN .

    SSCCRREEEENNSS
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RAMEN ROLLUIKEN

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!

VVLLIIEEGGEENNRRAAMMEENN OOVVEERRKKAAPPPPIINNGGEENN

TTEERRRRAASSOOVVEERRKKAAPPPPIINNGG

ZZOONNNNEETTEENNTTEENN

Geniet van onze 
voorjaarsacties
DIVERSE ACTIES OP:

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

03 313 05 92

Djordy uit Schilde wint het 
BK IJsbereiding

Djordy van Kemseke (27) uit Schilde wint het Belgisch Kampioenschap Ijsbereiding dat 
plaatsvond in Zandhoven. Uit de 30 kandidaten werd zijn bloemenijs van hibiscus en 
kaneel uitgekozen als de beste. Hij ontving een beker en een cheque van 500 euro. 

Djordy van Kemseke is in de zevende hemel nadat hij verkozen werd als beste ijsmaker 
in België. Dit Belgisch Kampioenschap Ijsbereiding, genaamd de ‘Carpigiani Challenge’, 
is slechts een voorronde voor het Europees Kampioenschap in 2024. Daar heeft Djordy 
ook een rechtstreeks ticket voor gescoord. Hij werkt zelf overdag bij Dito’s Ice Cream 
in Schilde

“Dit waren mijn verwachtingen niet, je doet natuurlijk wel mee om in de prijzen te 
vallen. Maar het niveau lag zo hoog,” vertelt Djordy. “De internationale jury was zeer 
intimiderend, vooral omdat je naar de juryleden opkijkt. Ik heb boeken over hen, 

en dan plots staan ze daar je ijs te 
proeven.” Djordy ontkent niet dat hij 
stond te bibberen wanneer ze aan de 
bekendmaking begonnen. 

“Mijn ijs zelf was hibiscus en kaneel, 
verfijnt door een saus van veenbessen. 
Bovenop een lichte crunch van 
gekarameliseerde nootjes met een 
klein beetje zout op.” Djordy maakte 
de details met zijn andere passie, 
chocolade: “Omdat het een bloemenijs 
is, had ik hibiscussen gemaakt van 
chocolade. Het plaatje was wel af.”

Door de overrompeling heeft Djordy nog 
niet beslist wat hij met zijn cheque gaat 
doen. “Ik had het eerst niet door, tot dat 
ze achteraf tegen me zeiden dat er ook 
een cheque bij zat,” getuigt Djordy. “Voor 
het EK ben ik nog niet voorbereid, maar 
ik weet alvast dat ik veel zal bijleren.”

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

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

www. 
ik zoek 

zonwering
.be
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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

Uurwerken, batterijen 
en bandjes: Denys & Ca

Bredabaan 246
Brasschaat 03 430 20 83

www.denys-co.be



Klaar voor
ee   beloftevolle
toekomst?

N

2 maart 2023 · 19.30 uur

kom eens kennismaken

tabrasschaat.be

INFO
AVOND

alle info op

Prins Kavellei 98 • 2930 Brasschaat
03 651 55 71• info@tabrasschaat.be

Negen koppels vieren huwelijksgeluk 
officieel in Schoten

Waarschijnlijk was het niet geheel toevallig dat aan de vooravond van Sint-
Valentijn de Schotense huwelijksjubilarissen van de maand februari in de 
bloemetjes werden gezet. Dat gebeurde in de sfeervolle raadzaal van het 
gemeentehuis door burgemeester Maarten De Veuster. Tussen de negen 
echtparen herkende hij meteen een voorganger, ex-burgemeester Tony 
Sebrechts. Een halve eeuw geleden, op 17 februari 1973 om precies te zijn, huwde 
hij met Martine Van Cutsem.

Dat deed ook Omer Olyslaegers, maar dan met Gerda Van Loock en op 10 februari 

1973. Net als het vorige echtpaar, zijn ook Omer en Gerda in Antwerpen geboren 
alvorens naar Schoten te verhuizen.
Cornelius Adriaenssens werd dan weer in Berchem geboren terwijl Josiane 
Schrauwen dat in Schoten deed. Zij huwden op 10 februari 1973 in Schoten. 

Eugène Van Dyck en Danielle Dehant, allebei in Antwerpen geboren, huwden 50 
jaar geleden in Deurne op 16 februari 1973 en wonen sindsdien in Schoten.

Karel Verwulgen, geboren in Temse, huwde met de geboren en getogen Schotense 
Geerlinde Verbrugge op 17 februari 1973 in haar gemeente.

Ook Schotenaar Luc Pasmans huwde 50 jaar geleden met Rita Nobels uit Merksem 
in haar geboortegemeente op 23 februari 1973.

Leo Lauwers (Deurne) huwde met Maria Goossens (Turnhout) in Merksem, maar 
dan op 16 februari 1963; wel 60 jaar geleden.

Heel knap, maar nog beter deden 
volgende echtparen het: Marcel 
Geerts uit Beveren huwde zijn 
Magdalena Smet uit Melsele in zijn 
geboortegemeente niet minder dan 
65 jaar geleden en dat op 15 februari 
1958. 65 jaar gehuwd zijn ook Eduardus 
Praet (Sint-Niklaas) en Maria De 
Schepper (Beveren). In Schoten zagen 
zij elkaar op 18 februari 1958 extra diep 
in de ogen en zeiden volmondig ‘ja’ 
tegen een leven voor en met elkaar.

Bent u zelf of kent u 
huwelijksjubilarissen? 

Laat het ons dan vooral snel weten en 
wij maken er graag een fijn stukje van! 
Mail naar: info@bodevanschoten.be





Inwoners Schoten maken zélf rapport 
over de verkeerssituatie in Deuzeld     

Straetjoenk vzw in Schoten nam het heft in eigen handen en voerde een bevraging 
uit over de tijdelijke verkeersmaatregelen. Zoals het eenrichtingsverkeer in de 
Boekenborglei en de Salvialei. Deze verkeersmaatregelen nam de gemeente naar 
aanleiding van de werken aan het Albertkanaal. 

Op maandag 13 februari kwamen drie leden van de vereniging Straetjoenk vzw naar 
het gemeentehuis om hun officieel rapport te overhandigen aan de burgemeester 
Maarten De Veuster en eerste schepen van mobiliteit Iefke Hendrickx. 

Eddy De Cauwsemaecker, lid van Straetjoenk VZW verduidelijkt het belang van de 
enquête: “We wilden zelf geen eigen oordeel stellen, maar echt de mening van  de 
bewoners op een neutrale manier registreren. Er kwamen een 800-tal antwoorden 
binnen, wat een 35% is van het totaal bevraagden.” De bevraging ging over het al dan 
niet behouden van het eenrichtingsverkeer in de Salvialei en in de Boekenborglei, en 
over de knip in de Jozef Cogelslei. 

Burgemeester Maarten De Veuster 
beaamt dat dit een behulpzaam initiatief 
is. “We zijn er mee bezig om deze 
tijdelijke maatregelen te verbeteren, ik 
hoop dat deze enquête ons een goed 
inzicht kan bieden.”

Uit de bevraging bleek het dat drie 
vierde de enkelrichting van de Salvalei 
wél wil behouden, en als het kan zelfs 
uitbreiden. Daar gaat eerste schepen 
Iefke Hendrickx ook mee akkoord. Over 
de Boekenborglei en de Cogelslei waren 
de bevraagden het ook met ongeveer 

Kwaliteit zonder zorgen

UW BADKAMER LATEN OPMETEN 
DOOR ONZE RENOVATIE-EXPERT?

Renoveren op ruim 1 week PAALSTRAAT 149  •  2900 SCHOTEN  •  ✆ 03 680 19 50 
INFO@BOUWCENTRALENV.BE  •  WWW.BOUWCENTRALENV.BE

✔ +50 jaar ervaring✔ ✆  03 680 19 50 ✔ Eén vaste contactpersoon

80% eens dat het terug als vroeger 
moet, dubbele richting dus. 

Dit rapport neemt Iefke Hendrickx mee 
naar de volgende raadscommissie over 
mobiliteit in maart. Zij bekijken dan 
verder de mogelijkheden, maar Maarten 
De Veuster waarschuwt de wijk alvast 
voor de toekomst: “We mogen niet 
vergeten dat het monster genaamd 
de Oosterweel verbinding er ook nog 
aankomt.”



Brecht –  Ruim zevenhonderd 
wandelaars stappen tegen kanker

Meer dan zevenhonderd wandelaars vonden de weg naar het Loeyakkershof in Brecht. 
Daar vond de start en het eindpunt plaats van Stappen tegen Kanker, een initiatief 
van tien kranige fietsers die in september de Franse Col de Saisies gaan bedwingen 
ten voordele van Kom Op Tegen Kanker.

Jef Van Dyck is een van de tien Fietsvrienden ‘t Noorden en is wat overweldigd door 
de grote opkomst. “We hadden gerekend om zo’n driehonderd deelnemers aan onze 
wandeltochten, maar het zijn meer dan dubbel zoveel geworden. De wandelaars 
komen uit de ruime omgeving, maar ook van Luik, Limburg en Brugge. Heel mooi is dat 
mensen bewust op de dag zelf inschrijven zodat ze het initiatief extra steunen. Heel 
veel mensen blijven ook graag zitten hier om wat te drinken of te eten. De opbrengst 
gaat integraal naar het project ‘De Col op voor KOTK’ op zaterdag 9 september. 

Dat is een nieuwe actie naast de traditionele 1.000 km tegen kanker. waarvan we 
allemaal lid zijn. Bedoeling was met Stappen tegen kanker een deel van de andere 

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

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

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

Te koop gevraagd: 
aanhangwagen mag werk 
aan zijn, geen geremde tel 
0492.263.118 (particulier)  Z029

 HONDENVERZORGING

BOBBYLAND
Jachtwachtersdreef 312

2900 SCHOTEN

TEL.: 03 663 35 76
GEHAALD EN GEBRACHT

10.000 euro te verzamelen. Het ziet er naar uit dat we daar zo’n zevenduizend euro 
bijeen hebben gehaald, een heel groot deel dus al. We zijn iedereen enorm dankbaar.” 
Wie er niet bij kon zijn en toch wil steunen, kan dat doen via de website van Bikeaid.
www.bikeaid.be



Ans uit Wijnegem behaalt zilver 
op WK ijshockey  

Ans Van Hoof uit Wijnegem, nog maar 15, maakte het eerste doelpunt ooit in U18 
voor België op het WK ijshockey. Dit was de eerste deelname voor België. Ans: 
“Niemand had dit zien aankomen, maar het voelt zo ontzettend goed om die 
zilveren medaille te behalen.”

Van 26 januari t.e.m. 1 februari deden de U18 vrouwen van het nationale team van 
België mee aan het WK in Sofia. Dit U18 nationaal damesteam is pas opgericht 
vorig jaar, mede dankzij Tina Moons, de mama van Ans die ook in het WIC (Womens’ 
Ice hockey Committee) zit. 

“Na de selectieproeven hebben we nog enkele keren kunnen trainen met de 
definitieve selectie,” legt Ans uit. “Het was dus een kleine voorbereidingsperiode, 
daarom dat ik geen verwachtingen had gesteld. Maar tijdens de eerste match 

tegen IJsland, waar ik als eerste scoorde, werd iedereen zo euforisch. We hebben 
uiteindelijk de finale verloren tegen Kazachstan, maar we waren wel de enige 
ploeg met minder dan 6 punten verschil met hen.”

Ans volgde de voetsporen van haar mama toen ze op haar negen jaar met ijshockey 
begon bij de Antwerp Phantoms. Vanaf dit seizoen is ze naar HYC Herentals gegaan 
omdat er meer mogelijkheden waren om te ontwikkelen. Daar speelt ze bij de U16 
en U18 (jongens), en het in het damesteam HYC Girls. 

“Eind februari zal ik ook deelnemen aan het WK in Kaapstad met de Senior dames,” 
vertelt Ans met plezier. “Ik volg constant kampen om beter te worden. Indien ik 
de kans heb wil ik doorgroeien in ijshockey, dat mag ook op internationaal vlak.”
Vorig jaar hebben de Senior dames goud behaald, het team hoopt later met de 
versterking van Ans Van Hoof weer op een medaille.



Fit-o-meter nodigt 55-plussers uit 
voor een namiddagje sport

De Fit-o-meter 55+ in Schilde is te vinden in het park Schildehof. 
Deze fit-o-meter is natuurlijk geschikt voor iedereen en kun je 
afleggen wanneer je wil. Maar er zijn ook vrijdagnamiddagen dat ze 
55-plussers uitnodigen om dit in groep te doen. Hiervoor moet je om 14 
uur verzamelen aan het sportpunt Schildehof-Bellevue (hoofdingang 
park). De volgende vrijdagnamiddag wanneer je gratis kan deelnemen 
is op 3 maart. Meer info: www.schilde.be/evenementen/

Te koop: velgen 17\” met Pirelli 
winterb. 225/50*17 94h., 250 
euro Tel 0479.472.301  Z024

Te huur: garagebox Graag 
Joseph de Pretstraat (RW 
Van Havrelaan) Schoten. 
85 euro/maand. Vrij vanaf 
1/3/2023. 03/685.01.01. Z027

Inboedels leegmaken + 
opruimen, wij bekijken samen 
vrijblijvend de mogelijkheden, 
tel 0497.77.99.19  Z028

Te koop gevraagd: 
aanhangwagen mag werk 
aan zijn, geen geremde tel 
0492.263.118 (particulier)  Z029

TE HUUR APPARTEMENT
1ste verd. groot terras, 1 slpk, 1à2 pers.

‘s-Gravenwezel (niet geschikt voor kinderen)

0493 42 80 79

Snoeien en vellen van bomen 
met hoogtewerker 
+ stronken frezen
GEERTS PATRICK

0495 22 38 63

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
 REPARATIE KLOKKEN
kan ook bij u thuis

0497 62 15 62



An en Wolf belonen peter van hun 
eerste dochtertje met 

gesigneerd shirt Ritchie De Laet     

Tot wat voor moois een artikel in de Bode Van Schoten allemaal leiden kan. An 
en Wolf, twee Schotenaren én fervente Antwerp-supporters, vroegen onlangs 
Ans broer Wim of hij de peter wil worden van hun eerste kindje, dat in juli 
verwacht wordt. Om hem te overhalen – niet dat dit echt nodig was – of eerder 
om hem te belonen, hadden de aankomende ouders wel een heel bijzonder 
cadeau: het door Ritchie De Laet gesigneerde en aan de Bode geschonken 
wedstrijdshirt.

An Van Hooydonck (31) en Wolf De Vester 
(33) zijn heel gelukkig in hun huisje aan 
de Vordensteinstraat. Maar dat geluk 
kan nog groter worden met een kindje 
erbij, zo dachten ze enkele jaren geleden 
al.

“Het bleek in ons geval niet zo evident 
om in verwachting te geraken, maar 
ongeveer rond het tijdstip dat de 
mooie feesteditie van jullie Bode Van 
Schoten in onze brievenbus viel, kregen 
we het goede nieuws over de gelukte 
zwangerschap”, vertelt An.

Supporteren voor Antwerp zit bij de 
familie Van Hooydonck in de genen. “Ik 
raakte zelf zo’n dertien jaar geleden 

begeesterd, na het bijwonen van een oefenwedstrijd. Het was tegen Beerschot en we 
wonnen met 1-0.  Ik weet het nog heel goed. Mijn mama en broers zijn sindsdien elke 
wedstrijd van de partij. We zitten altijd samen. Vroeger op tribune 2 en nu op de 4, 
redelijk dicht tegen het veld achter het doel. We gaan telkens helemaal op in de match. 
Mijn man Wolf gaat ook met zijn vrienden, en zit wat verderop.”

Uiteraard las An ook het interview met Ritchie De Laet in de Bode. “Hij is de speler 
met het grootste clubhart, die er elke keer ‘zijn kop voorlegt’ en onder meer daarom 
één van onze favoriete spelers”, zegt An. “Toen ik de wedstrijd met als inzet het 
gesigneerde shirt las, heb ik niet geaarzeld en meteen mijn kandidatuur ingediend. 
Normaal win ik zelden iets, maar dit keer was het geluk aan mijn kant.”

An had meteen een plannetje met het gegeerde stuk rood-wit textiel, dat ze blij als 
een kind kwam ophalen op de redactie. “We hebben voor alle zekerheid gewacht 
tot de dokter ons bevestigde dat ons meisje – want dat wordt het – goed aan het 

groeien is in mijn buik. Maar onlangs 
hebben we mijn oudere broer Wim dan 
toch gevraagd om peter te worden van 
ons eerste kindje. Het shirt was het leuke 
extra bij ons verzoek, voorzien van de 
ludieke boodschap dat Wim bij weigering 
‘problemen’ zou krijgen met ons aller 
Ritchie”, lacht An.

Een mooi familiemoment in de Schotense 
Vordensteinstraat dankzij de Bode en 
Ritchie De Laet. “Daarvoor wil ik beiden 
danken”, zwaait An ons uit. Wij zijn ervan 
overtuigd dat ook de dochter van An en 
Wolf binnen enkele jaren mee op tribune 
4 zal zitten. Maar of Ritchie dan nog zal 
spelen?

Toekomst Parochies Schoten

Aan alle inwoners van de parochies St. Cordula (Sint-Jozef Bloemendaal, Don Bosco Elshout), Sint-Filippus en Heilige Familie.

Op vraag van de bovenstaande parochies is er een onderzoek opgestart naar een mogelijke samenvoeging. Wij ontvingen vorige week een 
brief van onze bisschop van Antwerpen met een positief antwoord op het verzoek om de mogelijkheid, voor de vermelde parochies, om 
samen in overleg te gaan over een nieuwe samenwerking. 

Zulke procedures worden opgezet in het licht van het nieuw leven inblazen van het parochiegebeuren anno 2023. De eerste vergaderingen 
met de bestuursorganen van de kerken en de kerkraden zijn achter de rug. 

Nu volgt een publiek onderzoek waarin alle inwoners van de desbetreffende parochies betrokken worden. Daarom nodigen wij u van 
harte uit op dinsdag 7/03/2023 om 19:30 om deel te nemen aan dit constructief overleg, dat doorgaat in de parochiezaal Sint-Filippus - 
Alfons Heulensstraat 41A.

Welkom!



Gratis opruimen van 
omgewaaide bomen, 
van uw bouwperceel of 
bos, gratis offerte tel 
0487.715.534 (particulier)  D30

Te koop: aanhangwagen 
2,45m lang 1,25m breed met 
afdekzeil tel 0474.466.310  D32

Ik ben op zoek naar werk: ik 
heb veel ervaring met alg. 
renovatiewerken: bezetten, 
schilderen, behangen, 
betegelen, vernieuwen van 
kamers, badkrs en kkns, voor 
meer info tel 0465.56.64.60 
(particulier)  Z039

Te koop: grond 
Heidebadlaan n°18, Schoten, 
225.000euro, 0475/85.76.17.

Handbalclub Schoten pakt uit met 
scholentornooi

Handbalclub Schoten pakt dit jaar uit met een scholentoernooi. Dat deelde voorzitter 
Tom Lovink mee tijdens de nieuwjaarsreceptie van zijn vereniging. Op woensdagen 
29 maart  en 26 april organiseren we wedstrijden voor respectievelijk de tweede 
graad en derde graad. “We verwelkomen dan tientallen kids, turnleerkrachten, 
ouders, grootouders in sporthal Vordensteyn. Dit initiatief wordt door één van onze 
projectgroepen georganiseerd o.l.v. Xanne Brys en Koen Van Den Corput”, aldus de 
voorzitter, die onder meer sportschepen Paul De Swaef en burgemeester Maarten De 
Veuster mocht verwelkomen op de bijeenkomst..

- 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 €

TE KOOP GEVRAAGD
AUTO’S en CAMIONETTEN

ook accident of defect
Gsm 0475 32 44 00 

aankoopvanvoertuigen@skynet.be

INKOOP OUD GOUD EN 
JUWELEN: Denys & C a

Bredabaan 246
Brasschaat 03/430 20 83

www.denys-co.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

GEVRAAGD
WIJNEN - CHAMPAGNE

en PORTOS
Aankoop volledige wijnkelders 

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





BON bij bestelling van gepersonaliseerde kaarten
van 50 stuks of 100 stuks.
Niet cumuleerbaar met andere acties. Max. één bon per bestellingGRATIS STICKERS

Villerslei 50 - 2900 Schoten 
03 685 01 01
www.bodevanschoten.be  
info@bodevanschoten.be

✁

Lucas

Variaties mogelijk zoals
 foliedruk, herinneringskaartjes, 
  chips-doosjeswikkels, bellenblaaswikkels, 
   vierkante doosjes, menukaarten, 
     placemats enz... 

VRAAG ER NAAR!

COMMUNIE- OF LENTEFEEST?
WIJ VERZORGEN AL UW DRUKWERK

✁✁✁
 9MM

EEII  

Variaties mogelijk zoals
 foliedruk, herinneringskaartjes, 
  chips-doosjeswikkels, bellenblaaswikkels, 
   vierkante doosjes, menukaarten, 
     placemats enz... 
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LEVER JE 

EIGEN FOTO AAN 

EN WIJ MAKEN 

HET ONTWERP

PHILIPPE

10 mei 2023

Auteur Astrid HL Goossens signeert op 
spirituele beurs Brecht

Op zondag 26 februari wordt in Brecht weer de spirituele beurs ‘Bloom Expo’ georganiseerd. 
Bijzondere gast op deze editie is Astrid HL Goossens, auteur van ‘In nog geen jaar tijd’ en 
‘Acht, een jaar uit het leven van een Wicca’. Zij zal op deze dag voor een signeersessie 
aanwezig zijn.

Het boek ‘Acht, een jaar uit het leven van een Wicca’, neemt de lezer mee in de wereld van 
een Wicca, genaamd Loulou, die tegen verschillende problemen en uitdagingen aanloopt 
en deze oplost door middel van hekserij. De lezer stapt in de wereld van heksen en griezelt 
lichtjes mee, terwijl hij leest over onverklaarbare situaties, bijzondere personages, maar 
ook jaloezie en eeuwige twijfel. Elk kort verhaal neemt de lezer mee op een ‘hekserig’ of 
spiritueel getint avontuur.

Astrid HL Goossens, geboren in 1970, woont in Brecht. Regelmatig schrijft zij artikelen over 
spiritualiteit en Wicca voor het Belgische tijdschrift ‘Bloom’. Met haar boek ‘Acht’, dat in 
2021 uitkwam, stilde ze voor even haar honger naar mysterie. Het vervolg is inmiddels 
afgewerkt, maar de publicatiedatum is nog onbekend. In januari van dit jaar 2023 bracht 
zij haar eerste Engelstalige science fiction-kortverhaal als e-book via ‘Smashwords’ uit.

Samen met ‘Het Rijk van Holle’, staat de auteur op zondag 26 februari op de spirituele 
beurs ‘Bloom Expo’ in OC ‘t Centrum, Dorpsplaats 73 in Brecht.

Win exemplaar dankzij ‘Bode van Schoten’
U kunt een exemplaar van het boek van Astrid HL Goossens winnen door een e-mail te 
sturen aan: wedstrijd@bodevanschoten.be met uw volledige naam en adres. Gelieve in 
het onderwerpveld ‘Wicca’ te vermelden.

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

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

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

Wij helpen u graag met het 
opkopen en opruimen van 
inboedels bij een overlijden of 
een verhuis, tel 0495.233.678

VOOR AL UW RENOVATIEWERKEN,
BREEKWERKEN, VLOER-EN

TEGELWERKEN, PLAATSEN POUTRELS,
KARWEIWERKEN, OOK NIEUWBOUW 

BROECKS Frank
0474 49 37 07

TE HUUR GARAGEBOX
Graaf Joseph de Pretstraat

(RW Van Havrelaan) Schoten
85 euro/maand Vrij vanaf 1/3/2023

03 685 01 01



Te huur: garagebox 
Deuzeldlaan, Schoten, 75 
euro/mnd, vanaf 1/4/23 tel 
na 20u 0472.844.068  Z030

Te huur: Spanje Calpe, 8 
pers., alles comf. ideaal om te 

Pulhoeveke lapt minister 
De Neucker motie van wanorde 

in ‘parlement’ ‘t Gasthuis    

Nog tot 12 maart speelt toneelkring Pulhoeveke in ’t Gasthuis in 
Wijnegem haar doldwaze klucht. In ‘Motie van Wanorde’ is het 
lachen geblazen met de avonturen van minister Rik De Neucker – 
what’s in a name – en zijn secretaresse Ellen Thienpont.

Dat het net niet helemaal uit de hand loopt is te danken aan Jos 
De Bock, assistent van de minister. Maar als deze laatste had 
geweten in welke situatie hij door het gemanipuleer van zijn chef 
zou terechtkomen, had hij zeker bedankt voor de eer.

Ray Cooney, koning van de lach, schreef de dialogen waarvan de 
liefhebbers van het genre zullen smullen. Bruno Timp regisseert 
en Peter Jacobs, Kathleen Cleynhens, Ellen Dupré, Dirk Van Linden, 
Guido Drubbel, Alexander Delahaye, Nico Breitkopf, Mieke Joostens, 
Guy Van Hoof, Jill Jochem en Sonja Van den bergh vertolken met 
volle overgave. De dertien voorstelling zijn goed op weg allemaal 
uitverkocht te geraken.

E D 
-LIGHTING- 

ALGEMENEALGEMENE 
ElektriciteitswerkenElektriciteitswerken

0477 23 63 450477 23 63 45
edlightingschoten@gmail.com

DENYS & CO

INKOOP OUD GOUD, 
JUWELEN EN MUNTEN.

HERSTELLINGEN 
EN EIGEN ONTWERPEN.

UNIEKE GOUDEN 
EN VINTAGE JUWELEN 

BREDABAAN 246, BRASSCHAAT 
03 430 20 83

Pauwelslei 166 • 2930 Brasschaat • Tel 03 651 57 22  • www.HERFIL.be

•	 herstoffering	 
• maatwerk 

  

•	 gordijnen
• stores
• binnenzonwering

 
•	 tapijt	naar	maat 

Filip Meyvis 

Z e t e l b e d r i j f

U KAN TERECHT NA AFSPRAAK

BEZOEK 
ONZE 
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fi etsen, tel 0485.04.05.50  Z031

Te koop: Zuiden van Frankrijk, 
vierkantshoeve gelegen tussen 
Barjac en Uzés (Gard), volledig 
gerenoveerd, hoofdgebouw 
in 2 units + 4 gîtes en 2 
kamers, grote tuin met 
zwembad, Vlaamse eigenaars, 
www. lemasdest ro isanges .
com of 0033 638.574 700  







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

Vrouw zoekt man voor gezelschap 
+/- 80 jaar, tel 0479.48.55.34  D12

Te koop: koperen klok, 2 kan-
delaars, grote koperen pot, ide-
aal om houtblokken of plant in 
te zetten, beeld, Oosterse ta-
pijten tel 0496.27.56.30  D13

SANITAIR

RENOVATIE en KLEINE HERSTELLINGEN

Zelfwerkend patroon
Marc Roevens
Tel. 0475 25 43 41

Eenhoornstraat 3
2160 Wommelgem

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

 0479 282 605

EPC certifi caat nodig?
Bel of mail me voor een vlotte 

afspraak op 03 349 75 65 
epctom@gmail.com

Snelle service verzekerd.  
Ook ‘s avonds en in het

weekend. Tot gauw. Tom

Klok 
stuk?

Alle merken GRATIS
afgehaald en teruggebracht

03 652 17 77

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

KORT NIEUWS UIT DE REGIO     

SINT-SEBASTIAANSGILDE VIERT DIT JAAR PATROONHEILIGE ÉN VIJFTIGJARIG BESTAAN
Onlangs kwam de Schotense Sint-Sebastiaansgilde haar patroonheilige vieren. Dit is 
een jaarlijkse gebeurtenis en het is meteen ook de start van hun vijftigjarig bestaan. 
Al dateren de eerste geschriften van 1577, werd de schuttersgilde tijdens de Tweede 
Wereldoorlog ontbonden. Pas in 1973 kwam de groep terug door Sus Geens en zijn 
kameraden.

VIERHONDERD STAPPERS TIJDENS VALENTIJNSWANDELING
De Valentijnswandeling van Toerisme Zoersel kon zowat vierhonderd deelnemers 
bekoren, mede dankzij het uitstekende 
wandelweer op zondag 12 februari. 
De tocht van tien kilometer liep 
langs de mooiste natuur- en andere 
plekken van Sint-Antonius en bevatte 
ook een bezoekje aan de stallen 
van buffelboerderij Keysershoeve 
op de grens van Schilde met Sint-
Antonius. De buffels lieten zich de 
aandacht welgevallen. Daarnaast 
waren er onderweg stopplaatsen 
met een drankje, snoepje of andere 
valentijngerelateerde traktatie, en na 
de wandeling wachtte een pop-up café 
met live muziek. 

WERELDKAMPIOEN MATHIEU VAN DER POEL VIERT 
WERELDTITEL IN DE VOGELENZANG 
De Nederlandse wielerbond had geen budget 
om haar wereldkampioen Mathieu van der Poel 
zondagavond te vieren in het hotel waar de 
selectie verbleef in de buurt van Hoogerheide. 
Gelukkig konden Mathieu, zijn vriendin Roxanne 
en een vijftiental vrienden van de toprenner wel 
terecht in De Vogelenzang in ’s-Gravenwezel, 
waar manager Yannick Vreugde graag een tafel 
voor hen dekte.

Te huur : Spanje. Regio Murcia. 
Dorp San Cayetano. Huis voor 
4 personen, 2 slpkm, 2 badk. 
Groot zwembad+kinderbad. 
10 min rijden van strand San 
Javier. Nog vrij half juni/juli/
aug/half sept. Info : Van Do-
ninck : +32 468 210252  Z034

Snoeien en vellen van bomen, jan-
nes.vermeersch@gmail.com, tel 
0479.72.51.78 (particulier)  D14



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

Gepens. zelfstandige doet 
schilderwerken binnen en buiten, 
kleine herstellingswerken, 
vrijbl prijsopgave, info Leo 
0473.61.19.75 (particulier)  Z035

E D 
-LIGHTING- 

VERLICHTINGVERLICHTING
BINNEN EN BUITENBINNEN EN BUITEN

0477 23 63 450477 23 63 45
edlightingschoten@gmail.com

DAAN BROECKS

VLOER en 
TEGELWERKEN

0479 744 066
Schriekbos 2 • 2980 Zoersel

Btw BE 0849242819
daanbroecks@hotmail.com

*GRATIS OFFERTE*

KORT NIEUWS UIT DE REGIO     

KOM OP TEGEN KANKER ZAMELT GELD IN VOOR GROOTS LOOPEVENEMENT
De 100km-run voor Kom op tegen Kanker is een uniek loopevenement waarbij je kan 
deelnemen met teams van vier. Dit jaar is het te doen in Deinze op 19 maart. Maar om 
te mogen deelnemen zamel je als team 2500 euro in.  Zo organiseerde een team uit 
Zoersel een gezellig evenement in de Zonnebaars in Schilde. 

HAUTEKIET EN RIGUELLE MET FRANSE CHANSONS IN ZOERSEL
Onlangs trad het duo Jan Hautekiet en Patrick Riguelle op het podium in de Kapel in 
Zoersel. Ze brachten Franse chansons en muziek van Randy Newman. Toen dit duo in 
1997 samenkwam was hun favoriete liedje van Newman ‘God’s song’. En maar liefst 
twintig jaar later zijn ze nogsteeds fan. Maar tussendoor laten ze ook hun liefde voor 
het Franse Chanson zien, met klassiekers van Jean Sablon tot Johnny Hallyday. 

TOERISME VOORKEMPEN TOONT BIJGEWERKTE BROCHURE
Het vrijwilligersteam van Toerisme Voorkempen toont met trots hun bijgewerkte 
brochure. Vol met 
fietsroutes en 
wa n d e l n e t w e r k e n , 
ook aangepast 
voor mensen die 
minder mobiel 
zijn. Tot 20 maart 
loopt bijvoorbeeld 
nog de trage 
wandelfotozoektocht, 
met als vertrekpunt 
Lodewijk De Vochtplein, ‘s-Gravenwezel. Onderweg kan je enkele verstopte foto’s 
zoeken. Meer info op: www.voorkempen.be 

Schilderwerken: binnen en 
buiten tel 0486.766.847 
(particulier)   Z036

Inboedels leegmaken + 
opruimen, wij bekijken samen 
vrijblijvend de mogelijkheden 
tel 0497.77.99.19  Z037

Te koop: Medisana Chiatsu 
massagekussen, nieuw, 75 
euro tel 0475.94.57.76  D15

Te koop: kapitel droog 
aanmaakhout +/- 10kg, 7 euro per 
zak, op is op, tel 0476.82.71.50  D16

Te koop: dressoir massief 
kerselaar, 240/55cm , 600 
euro tel 0496.06.24.38  D17

Te koop: lot erotische romans, 
10 stuks Boon, Sade e.a. 
75 euro tel 0477.72.59.11 
of 03.644.37.26  D18





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

WOUTERS KATHARINA

Advocaat
Erkend bemiddelaar in 

familiezaken

Kasteeldreef 36
2900 Schoten

T. 03 658 37 43
Gsm: 0477 33 59 01

kathy.wouters@advocaatwouters.be

Te huur: Oostduinkerke, 
zeezicht + terras, app (3slpk = 
8p),ook  luxe dakapp  5p. all-in, 
Pasen, tel 0497.05.39.67  D19

Te koop: Quartzstraler 
verw 2 lev 600-1200W, 
verwarmt 15m2, prijs 45 
euro tel 03.645.32.78  D20

Te koop: kristallen luster, 
12 lichten, compleet, zeer 
mooi, gsm 0473.422.034  D21

Te huur: ondergrondse 
autostaanplaats Churchilllaan 
164, Schoten, 70 euro 
tel 0487.45.08.44  D22

Te koop: 2 occasie koersfi etsen, 
een retro groen en een Giant 
geel, 1 paar ski’s Salomon 
Technopro langloop met 
stokken en schoenen maat 
44, tel 0474.57.97.32  D23

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

KORT NIEUWS UIT DE REGIO     

HET BESCHEIDEN DORPJE SCHILDE
In Brecht hebben ze de indruk dat Schilde tegenover Turnhout en Zoersel maar een 
bescheiden dorpje is aan de wegwijzer te zien. 

KOOR PALMT FOYER IN 
Een hapje, een drankje en mooie muziek: dat is de essentie van de Foyerconcerten 

in Schilde. Brasserie 
W44, gelegen in Werf44, 
organiseert samen 
met de Academie 
Wijnegem Schilde 
Zoersel de concerten, 
waarvan de derde 
editie op vrijdagavond 
3 februari doorging. Het 
koor onder leiding van 
Elzbieta Ring kwam er 

optreden. Later volgen nog concerten van de klas jazz-pop-rock (15 maart) en van de 
afdeling oude muziek (30 april).

KWB HOUDT 
DARTSDAGJE
KWB Zoersel Sint-
Antonius heeft op 
zaterdag 11 februari 
een dartsdag 
georganiseerd in 
Het Klavier in de 
Achterstraat. In 
de namiddag was 
er een vrij spel, 
om 19.00 begon de 
amateurcompetitie in duo’s. Voor de top drie was een leuke prijs voorzien. 



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.

N.V.S.

Zestig marktkramers 
vinden nieuwe vaste 

stek in Rodeborgstraat

Zoals met alle nieuwigheden, leverde de eerste marktdag in Schoten 
waarbij alle kramen alleen nog in de Rodeborgstraat opgesteld 
stonden, gemengde reacties op. Maar de opkomst was zeker gezien 
het miezerige weer, behoorlijk. Dat de 61 kramen nu “gezellig dicht 
tegen elkaar” staan, werd door de meeste handelaars en haast alle 
bezoekers positief onthaald.

Jean-Pierre Maeseele, zelf verkoper van textiel en ginseng koffie, toont het 
nieuwe overzichtsplan van de Schotense markt, die al sinds mensenheugenis op 
zaterdagvoormiddag wordt georganiseerd. 

“Ik ben hier ook marktleider, al kan je die functie soms beter met lange ij schrijven”, 
knipoogt de handelaar. “Nadat de politie en de gemeente ons gevraagd hadden om 
de Gelmelenstraat voortaan vrij te houden, heb ik samen met collega-marktleider 
Patrick Steiner met grote omzichtigheid een nieuwe opstelling uitgedokterd.”

Na de inspraak en het gepuzzel leek het Maesseele en Steiner best om de handelaars 
die weg moesten uit de vertrouwde Gelmelenstraat samen te houden en ‘in blok’ te 
verplaatsen naar de nieuwe, tweede inkom van de markt, aan de Paalstraat. 

Het was even wennen voor onder meer de fans van de vers gebakken en altijd heerlijk 
geurende wafeltjes van de familie Faes uit Oelegem, het dagverse fruit en dito 
groenten van het Schotense echtpaar Sels-Versijp, de prachtige veldboeketten van 
Lore’s Bloemenhuisje en de malse kippetjes van Marc Verbinnen. Zij staan voortaan 
helemaal aan de andere kant van de markt, tegen de Paalstraat. 

Vooral de kippenhandelaar uit Aarschot leek niet zo opgezet met zijn nieuwe stek. 
“Ik kreeg tot 30% minder klanten vandaag en dat ligt niet alleen aan het weer”, 
fulmineerde hij. “Ik ben niet zo goed gezind op schepen Véronique D’Exelle. Enige 
tijd geleden heeft ze me nog verzekerd dat de markt nooit zou weggaan uit de 
Gelmelenstraat. 

Te huur: garagebox 
Kuipersakkerstraat, Schoten, 
tel 0479.725.178  D1

Te koop: Volvo xc60 Ocean race 
15.000 euro, bwj 2016, 190.000km, 
EN6b, tel 0477.70.56.80  D2

Te koop: supercollectie “ The 
Rolling Stones” uiterst zeldzaam, 
info 0498.34.72.75  D3

Te koop: koffer met bestek voor 
12 pers. + soeplepel, sauslepel, 
saladelepel, taartschepper, in 
inox nieuw tel 03.231.23.59  D4

Te koop: puz. Van Hieronymus 
Bosch “de beproeving van 
St. Antonius” in kader afm. 
2.55x1.81m, dig. Schuifmaat, 
Leaser waterpas op statief, 
H. Dr. Karcher 410, 4x 
lijmklem op 60cm, tel tussen 
8-11u 0472.40.08.72  D5

Te koop: jas in daim + pels mt 48, 
z.g. als nieuw, prijs 2.500 euro 
nu 150 euro tel 03.658.95.03  D6

Te koop: bureel, zo goed als 
nieuw tel 03.658.95.03  D7

Te koop: buggy Maclaren techno 

WUUSTWEZEL : Eikendreef 58 -  bouwgrond - 1.728 m² 
( 25 x 69 )

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

XT + regenhoes + voetenzak + 
transporttas tel 0479.29.82.39  D8

Te koop: fi ets MEZZO036Vbatterij 
Shimano, Nexus 8 
naafversnellingen, van 2021, prijs 
1.800 euro tel 0474.37.30.40  D9

Te huur: garagebox 
Deuzeldlaan, Schoten, 75 
euro/mnd, vanaf 1/4/23 tel 
na 20u 0472.844.068  Z030



OUD GOUD IS GELD WAARD!OUD GOUD IS GELD WAARD!
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AANKOOP VAN OUD GOUD, 
OOK IN SLECHTE STAAT

DIRECTE BETALING
PAALSTRAAT 62

DINSDAG T.E.M VRIJDAG 9U30 - 12U30 en 13U30 -18U00 
ZATERDAG 9U30 -18U00

OOK OP AFSPRAAK

Nostalgie du Passé - Paalstraat 94 - 2900 Schoten - 03/226 58 06 - nostalgie.du.passe@telenet.be

AANKOOP VAN OUD GOUD
OOK IN SLECHTE STAAT

DIRECTE BETALING
PAALSTRAAT 62

SINDS 2005 IN SCHOTEN
WOENSDAG T.E.M. VRIJDAG 10u00 - 12u30 en 13u30 - 18u00

ZATERDAG DOORLOPEND van 10u00 tot 18u00
OOK OP AFSPRAAK 03 226 58 06
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=
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==
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AANKOOP VAN OUD GOUD
OOK IN SLECHTE STAAT

AANKOOP VAN OUD GOUD

Verticuteren van gazons, 
bemesten en bijzaaien kale 
plekken, gratis offerte tel 
0487.715.534 (particulier)  D27

Goedkoop verwijderen 
van coniferen, hagen, 
tuinplanten, gratis offerte tel 
0487.715.534 (particulier)  D28

Tuinman met ervaring 
zoekt werk in de tuin, tel 
0466.10.60.81  (particulier)  Z039

Alle snoeiwerken, aanleg van 
gazon & rolgazon, vellen van 
bomen, frezen van stronken, 
aanplantingen, verticuteren, 
0498.144.085  D29

Goedkoop vellen van bomen , 
ook moeilijke bomen, gratis 
offerte tel 0487.715.534 
(particulier)  Z038

TE KOOP VILLA
Prins Boudewijnlaan 73

2970 Schilde

4 slaapkamers, 
2 badkamers

Grondopp.: 1965m2

Bew. opp.: 291m2

EPC: 759kwh/m2

Prijs op aanvraag

Markt 37 - 9240 Zele
Tel. +32 52 52 52 10

info@capston.be
BIV 503890

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

Walk Again."

Steun To Walk Again vzw

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

Zal ook Leonie de dansvloer op gaan?

In de herfst van vorig jaar, op 8 november 2022 om precies te zijn, werd Leonie 
Verberck geboren als dochtertje van Marlijn Michiels (°1 februari 1995) uit Sint-Job. 
Niet alleen danste zij 20 jaar lang in een lokale dansstudio, maar zij gaf er ook een 
decennium les. Momenteel zijn haar hobby’s joggen en gitaar spelen. Beroepsmatig is 
Marlijn leerkracht wiskunde secundair onderwijs.

Ook de oma (‘omi’) van Leonie, Ann Verhoeven (°11 november 1966), woont in Sint-Job, 
danste en zetelde meer dan 10 jaar in het bestuur van dezelfde dansstudio als  dochter 
Marlijn. Ann is directielid van een kleuterschool in Merksem. 

Zij houdt van joggen en sporten, maar misschien nog wel meer van op gitaar en 
dwarsfluit kinderliedjes te spelen voor Leonie. Opmerkelijk is dat Ann de naam van 
haar toekomstige kleinkind al kon raden voor de geboorte.

Simonne de Kort (°26 augustus 1937) is de overgrootmoeder, zeg maar ‘bommi’, van 
Leonie en woont eveneens in Sint-Job. Samen met haar man, Hendrik Verhoeven (in de 
familie veel bekender als ‘bompi’), was Simonne jarenlang de drijvende kracht achter 
het muziektheater van Brasschaat. Nu houdt zij zich dag in, dag uit graag met puzzelen 
bezig.

Hebt, kent of maakt u dus zelf deel uit van een m/v viergeslacht? Vertel het ons 
meteen (info@bodevanschoten.be) en wij maken er graag een fijn stukje van!



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

TOPRELAX
Ben jij ook toe aan een
heerlijk zen-moment.

Professionele massage
op afspraak

0471 18 30 30

Wat te doen in 
Schilde – ’s-Gravenwezel             

CONCERT: FRED & THE OUTKAST
Dinsdag 28 februari (20-22u) is er een concert van Fred & The Outkast in de Kleine 
Zaal in WERF44 in Schilde. Fred & The Outkast bestaat uit een blues-rock trio. Wat 
gitaar en drums gemixt met liedjes van bv: Jimi Hendrix en The Cream, meer moet 
het niet zijn om stevig te rocken. De toegang is 8 euro, oftewel gratis als je lid bent 
van Ummagumma. Contact via: info@ummagumma.be. 

MUSEUM ALBERT VAN DYCK: TENTOONSTELLING ‘KAMER VOL KLEI’
De nieuwe tentoonstelling ‘Kamer vol klei’ in het Museum Albert Van Dyck 
(Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde) loopt van dinsdag 28 februari t.e.m. zondag 4 
juni. Deze tentoonstelling gaat over keramiek, iets wat heel populair is op dit moment. 
‘Kamer vol klei’ legt de focus op de geschiedenis van de keramiek, beginnende in de 
jaren 1950. Maar er komen verschillende stromingen en facetten van keramiek aan 
bod. Elke weekdag open (buiten maandag) van 10-17u. En in het weekend van 13-17u. 
De inkom is gratis! Contact via: cultuur@schilde.be of 03 380 16 37.

DE DRIE ROZEN: NATUURWANDELING 6KM
Heemkring De Drie Rozen organiseren donderdag 2 maart (13:45-17u) weer een 
gezonde natuurwandeling. Deze activiteit is gratis en de startplaats is de parking 
aan het Wit Kerkje aan de Turnhoutsbaan. Contact: heidi.piette@gmail.com of via 
04 75 27 33 13.

FERM: KOOKDEMONSTRATIE ‘GERECHTEN KLAAR IN 30 MINUTEN’
Vrijdag 3 maart van 9:15 tot 12:15 is er weer een kookdemonstratie van georganiseerd 
door Ferm Femma in het Dorpshuis ’s-Gravenwezel. Een snelcursus waarin u leert 
om op 30 
minuten toch 
een originiele 
en heerlijke 
maaltijd klaar 
te maken. En 
ja hoor, alle 
g e r e c h t e n 
worden ook 
g e p r o e f d . 
Basistarief is 12 
euro, en voor 
leden van FermFemma 7 euro. Inschrijven kan bij Rita Hendrix. Tel: 03 658 82 82. 
E-mail: hendrixrita@yahoo.com. 

CREABIB: ‘CACTUSJES HAKEN’
Op dinsdag 7 maart(19-21u) kan je terecht in de openbare bibliotheek in Schilde voor 
een cursus cactusjes haken. Deze snelle cursus is toegankelijk voor alle leeftijden en 
zelfs beginners zijn welkom. Zin om een nieuwe creatieve hobby te ontdekken? Deze 
cursus is gratis. Telefonisch bereikbaar: 03 380 16 01.

WANDELTOCHTEN: MALAWI EN FRANKRIJK
Deze lezing (Jans Smits) op 30 maart (13:30-16:30) volgt het spoor van Urbain V, een 
van de laatste pausen van Avignon. De wandeltocht van Urbain V, gaat van Aubrac 
via Les Cévennes tot Avignon. De andere gaat over het reisverslag van Malawi 
(Luc Van Elsacker), Malawi is na Haïti het armste land van de wereld. Een uniek 
reisverslag dus van Luc op stap met een parochiepriester. De toegang is gratis 
voor Ummagumma-leden, of 2 euro zonder lidmaatschap. Plaats: Werf44, Schilde. 
Contact: info@ummagumma.be.

DIRK MUSSCHOOT OVER ‘HET VERHAAL VAN DE VLAAMSE LANDVERHUIZERS’
Journalist Dirk Musschoot schreef een boek de gebeurtenis dat er tussen 1850-
1930 meer dan 150000 landgenoten naar de Verenigde Staten en Canada trokken. 
Ze waren dus ‘landverhuizers’ en hoopten op een ‘nieuwe wereld’, maar waarom 
Amerika of Canada? En hoe verging het verder in dat zogenaamde ‘beloofde 
land’? Waar: Dorpshuis, ’s-Gravenwezel. Wanneer: 31 maart (14-18u). Info: Info: 
neosschildesgravenwezel@gmail.com of Walter Haentjens: 03 658 24 38.

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

SPONTANE MOOIE DAME
KOMT NAAR JE TOE

TEL. 0470 59 37 97

Alle karweiwerken, gyproc- en 
bezettings en isolatiewerken, zelfwerkend 

patroon, geregistreerd aannemer

0477 900 949 
wim.van.hoeydonck@telenet.be

Caravan te koop gevraagd.
Liefst in goede staat, 

mag oud zijn.
Tel. 0495 52 95 27

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



TONEEL                                                                                T/M 26 FEB
Ik spring uit een Vliegmachien, www.ewt.be, Deurne

KNUFFELTURNEN                                         TOT 26 FEB
Voor peuters van 3 tot 6 jaar met mama, papa, oma of opa, Turnzaal Maria Middelares, 
Hogebaan 2, gezinsbond Sint-Job, tel 03.636.35.40 of betty.goossens@telenet.be

EXPO                                           T/M 26 FEB
Van Ingrid Van Erwegen,’Lea De Vos aquarellen’, De Bijl, Dorp 1, Zoersel, 
cultuur@zoersel.be, tel 03.298.07.15

HURORAM                                            23 FEB
Hugo Matthysen met hun nieuwe tournee, OC ’t Centrum, Dorpsstraat 73, Brecht, 
www.ticketgang.be/tickets/brecht

HARMONIEORKEST                                           25 EN 26 FEB
Roadtrip, harmonieorkest Vrije Verenigde Vrienden vzw, Werf 44, Schoolstraat 44 Schilde, 
www.harmonievvv.be

MUZIEK                                           28 FEB
Werf 44, Schoolstraat 44, Schilde, info@ummagumma.be

ACADEMIE VOOR MINERALOGIE                                           25 EN 26 FEB
Internationale mineralen, edelstenen-en fossielenbeurs IMRA 2023, ‘Event Center’ van 
Kinepolis, Groenendaallaan 394, Antwerpen, info@acam.be

QUIZ                                                       3 MRT
In de kantine van de voetbalclub, ksksgravenwezelschilde@gmail.com, KSK ’s-Gravenwezel-
Schilde, Rozenhoek 1 Schilde

CABARET                                                       3 MRT
Ten Aarzel, Pieter Verelst, OC ’t Centrum, Doprstraat 73, Brecht, 
www.ticketgang.be/tickets/brecht, cultuurdienst@brecht.be

TONEEL                                                        17 MRT TEM 1 APR
Toneelkring Arti Shock, “ ’n Doodgewoon avondje” zaal Bloemendaal, Paalstraat 285 Schoten, 
www.artishock.be

BENEFIETCONCERTEN                                                        25 MRT 20U - 26 MRT 15U
Projectkoor Cantiamo, 2 unieke concerten, Peace-love-ligth, H. Hart-kerk, Deuzeldlaan 80, 
Schoten, gsm 0498.135.623 of cantiamo.schoten@outlook.com

CULTUUR
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WANDELINGEN

CULTUUR

GEZOCHT

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

WANDELINGEN

WANDELZOEKTOCHT                                                T/M 16 APRIL VANAF 9U
Start: Café de Salamander, Schoten, 2,3km, deelnameformulier 8 euro

CATERSTOCHT                                                                  11 MRT
St. Michielstappers Brecht, startplaats: St. Job., Bethaniëlei 5, Kristus Koning, afstanden: 4-6-9-12-17-23-
29-33km, theuns.rudi@gmail.com, gsm 0494.82.49.36

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

De goedkopere gepens. 
schrijnwerker, specialiteit ing. 
kasten, allerlei houtwerk, fi jne 
afwerking, gratis offerte, tel 
0470.600.182 (particulier)  Z032

Vrouw zoekt werk: poetsen, 
strijken, 2 jaar ervaring, spreek 
Eng., tel 0465.914.504  Z033

Ik zoek werk voor tuin, 
tuinonderhoud, tel 
0465.71.30.86 (particulier)  D10

Denk jij aan mij?
Met €5 in de maand kan u een kindje in armoede gratis laten sporten.

Ga naar vzwsportpret.be

Gevraagd
KLUSJESMAN te Schoten
Tuinonderhoud, alle klusjes:

schilderen, elektriciteit,
loodgieterij, . . .

0475 42 10 00

ANTWERPEN
Zoekt

wegens constante groei

B, BE, C CHAUFFEURS
FULLTIME + FLEXI

Solliciteren via mail:
alexander.desmet@horeca-totaal.be

Vosveld 19 - 2110 Wijnegem

Gevraagd

CHAUFFEUR VRACHTWAGEN
voor 1 à 2 dagen per week. Code 95 voor lev. in BE en NL

Op zelfstandige basis ofwel via interim

TEL 03 311 75 77

Ik zoek werk: schilderen, 
bezetten, renovaties tel 
0465.71.30.86 (particulier)  D11

Voor al uw klusjes in huis, 
bel Francis 0497.235.484 
(particulier)  D12



Algemeen tuinonderhoud en 
aanleg Snoeien , bomen vellen 
, hagen scheren, onkruid 
wieden, zaaien, maaien en 
verticuteerwerk. Doorlopend 
onderhoud of periodiek 
op maat . Kurt Van Wiele 
0477.991.949 kurt_van_wiele@
skynet.be  (particulier)  C9

Karweiwerken voor buiten of 
binnen? Tuinieren, bomen, 

WIJ ZOEKEN VOOR ONS KANTOOR VERSTERKING 
IN DE RECHTSTAKKEN 

VASTGOED en FAMILIERECHT

PROFIEL:
 • Master in de rechten en/of het notariaat; 
 • en/of Bachelor rechtspraktijk 
 • Voltijds en/of deeltijds 
 • Ervaring is een pluspunt

Deeltijds

WIJ BIEDEN:
 • Correct salarispakket;
 • Flexibele werkomstandigheden in functie van een gezonde 
    ‘work/life’ balans; Ondersteuning;
 • Loopbaantraject en coaching; 
 • Duurzame samenwerking;

WERKOMGEVING EN BEREIKBAARHEID
 • Landelijk en modern kantoor;
 • Gelegen bij afrit E19 en station Noorderkempen;
 • Kleine groep met grote teamgeest (1 notaris en 5 medewerkers);

Als je meent de juiste persoon te zijn om ons team te versterken, aarzel niet en 
stuur een mail met een motivatiebrief en CV naar marnix@notarisdesadeleer.be.
Je kan rekenen op onze discretie.

Indien u solliciteert bij ons zal uw CV en motivatiebrief, die onder andere identificatiegegevens, 
gegevens betreffende het  beroep en academische curriculum /studie bevatten, in onze databank 3 
jaar bijgehouden worden om redenen van gerechtvaardigd belang. We kunnen gedurende deze termijn 
dan immers contact met u opnemen voor een nieuwe job-opportuniteit binnen onze instellingen. Deze 
gegevens zullen niet uitgewisseld worden met derden, tenzij omwille van een wettelijke verplichting. U 
kan steeds alle rechten uitoefenen opgenomen in de GDPR met name, recht op inzage en informatie, 
recht op gegevenswisseling, recht op beperking van de verwerking, recht op rectificatie, recht op 
bezwaar en recht om klacht neer te leggen bij  de toezichthoudende overheid, door onze functionaris 
van gegevensbescherming te contacteren via info@privanot.be. Wij zien erop toe dat al Uw persoonlijke 
gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.

GEZOCHT

MARNIX DE SADELEER

Gasthuisstraat 27
2960 Brecht

marnix@notarisdesadeleer.be

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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WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EXTRA

HELPENDE HANDEN OP ZATERDAG
VOOR IN DE KEUKEN (EXTRA OF FLEXI)

HEB JIJ ZIN OM ONS TEAM TE VERVOEGEN?

    STUUR DAN EEN MAILTJE NAAR
    HELLO@SOMAD-FOODBAR.BE
    OF SPRING GEWOON EVEN BINNEN A

snoeien, verticuteren, 
schilderwerken, renovatie of 
verhuizen? Tel 0485.42.11.55 
(particulier)  Z026

Dame met 20 jaar ervaring 
zoekt poets- en strijkwerk 
tel 0465.78.06.17  Z030

Gratis tuinhuis of bergplaats 
Prefab met roofi ngdak tel 
0499.16.66.29 (particulier)  Z031

Ik zoek poetswerk, strijken, 
wassen met ervaring, serieuze 
aanvraag tel 0485.94.48.82 Z032



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, 
tel 0474.97.64.66 Z36

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

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

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

Renoveren van verlichting: 
opnieuw bekabelen van luchters 
en staande lampen, vervangen 
stekkers en schakelaars, 
installatie snoerdimmer, 
enz… gsm 0475.79.65.12  
(particulier)  Z822

Containerpark rijden? 
Ik doe het voor U met 
aanhangwagen, tevens licht 
vervoer, gsm 0475.79.65.12 
(particulier)  Z818

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

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

Tuinman zoekt werk: 
tel 0489.09.65.46 
(particulier)  Z024

Dé specialist in verkoop, verhuur, onderhoud en
certi fi cati e van alle merken hogedruk en ultra
hogedruk apparatuur!

Antecho High Pressure Technics is op zoek naar de volgende medewerkers: 

Antecho High Pressure Technics is een onderneming die al 25 jaar gespecialiseerd is in 
hogedruk en ultra hogedruk technieken. Wij verkopen, verhuren, onderhouden én testen 
hogedruk installati es en accessoires en werken samen met een aantal gerenommeerde 
fabrikanten in binnen en buitenland. Antecho is een familiale KMO met unieke producten in 
een uitgesproken technische werkomgeving. 

Technieker
Uw werkzaamheden worden afwisselend zelfstandig of in teamverband uitgevoerd in onze 
onderhoudswerkplaats in Kapellen en/of op locati e van onze klanten door heel België. Wij 
onderhouden, repareren en testen hogedruk installati es tot 4000 bar, waarbij nauwkeurig en 
vooral met veel gevoel voor veiligheid wordt gewerkt. U bent uitermate dienstverlenend en 
probleemoplossend ingesteld.

Wij zorgen voor een degelijke productopleiding in eigen huis en bij onze partners. U komt 
terecht in een dynamische omgeving met afwisselend werk. 

Admin/inside sales
Ons back-offi  ce is verantwoordelijk voor een aantal taken waaronder intern sales, opmaak 
off ertes, telefonisch contact met klanten, mailverkeer, versturen en opvolgen van mailings, 
bijhouden van relati ebestanden, inkoop, orderverwerking en facturati e.
Gezien de toenemende acti viteiten zoeken wij een medewerker die graag in een enthousiast 
team met een uitgesproken dienstverlenende omgeving wilt werken. 

Interesse in één van deze functi es ? Dan horen we graag van je. Je kan  ons contacteren op 
03/569.14.66 en vragen naar Kristof Janssens of per mail op  kristof.janssens@antecho.be

Antecho High Pressure Technics – Starrenhofl aan 35 – B2950 Kapellen 

Gevraagd

STUDENTE
of FLEXI

WEEKENDHULP
Bakkerij PAESHUYS

Schoten
03 658 42 84
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KORT NIEUWS UIT DE REGIO     

SCHOLENBEURS IN WERF44 TREKT HONDERDEN NIEUWSGIERIGE JONGEREN AAN
Leerlingen die de volgende jaren naar de middelbare school vertrekken konden 
onlangs terecht op de scholenbeurs in Werf44 in Schilde. Werf44 was helemaal gevuld 
door jongeren die nog aan het twijfelen waren over hun keuze.

De scholenbeurs bestond uit maar liefst vijftien scholen uit de beurt, maar ook 
wijde omgeving zoals VTI Zandhoven. Samen met hun ouders konden de toekomstige 
leerlingen van stand naar stand gaan voor kennismaking en extra informatie. 

JAARLIJKS FOTOSALON VAN FOTOCLUB OBSCURA
Fotoclub Obscura uit Zoersel organiseerde onlangs hun jaarlijks fotosalon in ’t 
Zonneputteke in Zoersel. Dit salon heeft het doel om de werken van alle actieve leden 
te exposeren. De club organiseert veel evenementen om ook jongere leden aan te 
trekken. Benieuwd wat er op hun agenda staat? www.fotoclubobscura.be 

BEELDATELIER WIJNEGEM EXPOSEERDE HUN WERKEN
De academie van Wijnegem stelde onlangs de werken van de richting beeldatelier 
tentoon. Deze tentoonstelling vond plaats in ’t Gasthuis, en was een leuk moment voor 
leerlingen om hun werken aan de buitenwereld te tonen.

Te koop: Opbrengsteigen-
dommen e/o projectgrond(en) 
1.831m2 (35br.x52,5d.), top-
ligging 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

Gezocht: oude polsuurwerken 
of zakhorloges, mogen ook de-
fect zijn. Tel Peter 0496433007 
geef goede prijs  Z004

Te huur: Calpé, prach-
tig app., 2/4 pers., zeedijk, 
zonkant, gr. terr. zeezicht, 
Tv Vl, Wifi , alle comfort, fo-
to’s, tel 03.326.13.87  Z303

Op zoek naar POETSHULP, 
met dienstencheques?

Bel 0488 408 720
03 295 38 35

Geen wachtlijsten

Snoeien en 

vellen van bomen 

uitfrezen wortels 

hoogtewerker, 

hakselaar

0470 03 75 16

 RESTAURATIE VAN 
ANTIEKE MEUBELEN

Paul Goyvaerts
0496 43 68 54



Brecht – William De Smet is Sportman 
van het jaar, de andere laureaten 

zijn vrouwen!
De nieuwe sportsterren van Brecht zijn bekend. Zeiler William De Smet is Sportman 
van het jaar 2022 en triatlete Hasse Fleerackers Sportvrouw. De vrouwen doen 
het op sportief vlak heel erg goed, want U12 girls van RAHC, loopster Lily-Rose 
Peeters en wielrenster Shauny Van Steen kaapten de andere awards weg. Coolste 
sportclub is dit keer Esthetica Gymteam.

Op z’n 27ste staat De Smet op de tweede plaats in de wereldranglijst met de Ilca 7 
zeilboot. Het is niet de eerste keer dat die eer hem te beurt valt, maar het is wel 

al van 2014 geleden. “Het is heel leuk om opnieuw Sportman van het jaar te zijn 
en om een mooie zeilprestatie te kunnen neerzetten”, bekent de zeiler. “De prijs 
uit handen van Niels Vandeputte krijgen, is helemaal top. Ik heb veel respect voor 
hem en volgde nog zijn topprestatie op de wereldbeker in het Italiaanse Val di Sole 
waar hij als tweede eindigde.”

De Smet heeft een goede reden om zo optimistisch te zijn, want het kampioenschap 
vindt plaats in Scheveningen, Nederland. “De Noordzee is mijn thuis, ik ben gewend 
aan de sterke stromingen. Dat kan in mijn voordeel spelen”. 

De burgemeester kreeg ook de eer om de Sportvrouw van het jaar bekend te 
maken. Die naam zat echter zeer goed verpakt in een vijftal dozen. Triatlete Hasse 
Fleerackers mocht die award in ontvangst nemen. Deze studente criminologie 
traint elke dag. “Dat is vooral een kwestie van goed plannen”, verklapt ze. Ze 
vertoeft geregeld in het buitenland. “Afgelopen jaar nam ik deel aan het WK in 

Canada. Wielrenster Shauny Van Steen 
won de G-sport award, want heeft al 
heel wat zeges in binnen- en buitenland 
op haar palmares. Loopster Lily-Rose 
Peeters werd Sportbelofte, de U12 
girls van de Royal Antwerp Hockey 
waren dolgelukkig met hun award als 
Sportploeg en Lore Van Gastel kreeg 
met 717 de meeste publieksstemmen: 
goed voor een heerlijke snoeptaart uit 
handen van Eek. De Coolste sportclub 
van Brecht werd Esthetica Gymteam. 
Het was Belgisch Kampioene in de 
ringsport Brenda Van Camp en haar 
Mechelse herder Senna die deze award 
mochten overhandigen. Dat gebeurde 
weliswaar niet voordat Senna had 
getoond hoe gehoorzaam en straf die 
wel is.













Dinsdag 7 maart 2023 – 20 uur 

Kasteel van Schoten (Kasteeldreef 61)

Gespreksavond met neuroloog 
dr. Wietse Wiels

Neuroblabla

Populaire onzin over onze hersenen
Je kunt vandaag geen advertentie of artikel meer lezen of onze 
hersenen worden er bij gesleurd: voeding, psychologische 
problemen, sport, zelfs politieke analyses en culturele 
verschijnselen zouden eenvoudig te verklaren zijn aan de hand 
van hersenscans. “Links versus Rechts”-hersenhelfters zouden 
duidelijk verschillen in rationele en creatieve vermogens. We 
zouden maar 10% van onze hersenen echt gebruiken. Wat 
is er nu aan van al deze beweringen over de hersenen? Dr. 
Wiels schetst een aantal bekende beweringen en populaire 
misleidingsmaneuvers van sluwe marketeers.

Wietse Wiels  studeerde Geneeskunde, Neurologie en 
Wijsbegeerte aan de VUB, waar hij in het UZ Brussel en het 
Centre for Neuroscience arts en doctoraatsonderzoeker is. Hij 
is sinds 2022 voorzitter van SKEPP (Studiekring voor Kritische 
Evaluatie van Pseudowetenschap en het Paranormale).

Toegang: 4 euro (3 euro voor leden van het Humanistisch 
Verbond) Kansentarief: 0.80 euro

Reservaties: tel. 03 658 46 49 of info@hvv-schoten.be

Info en lidmaatschap Humanistisch Verbond Schoten: 
www.hvv-schoten.be

Te koop: schaafmachine, 
Dynamic 400w, 50 euro 
tel 03.645.32.78 D24

Te koop: rode accordeon 
met koffer, Pianoklavier, 120 
Bassen, 5 registers 52h, 45 br 
385 euro tel 0499.280.082  D25

Te koop: elektrische 
allessnijmachine Krups, 35 
euro tel 0499.28.00.82  D26

Te koop: 4/6 eetkamer stoelen 
hoge rugsteun, riet zit, Schoten 
tel 0486.69.05.39 D31

Verticuteren van gazons, 
bemesten en bijzaaien kale 

plekken, gratis offerte tel 
0487.715.534 (particulier)  D27

Goedkoop verwijderen 
van coniferen, hagen, 
tuinplanten, gratis offerte tel 
0487.715.534 (particulier)  D28

KORT NIEUWS UIT DE REGIO
ATELIER KIWI, EEN PLEK VOOR ONTSPANNING EN CREATIVITEIT
Één zaterdag in de maand komen ze in Atelier Kiwi samen om te knutselen, dit is 
georganiseerd in ’t Gasthuis in Wijnegem. Deze activiteit is voor iedereen tussen de 7-15 
jaar oud. Perfect voor jongeren die zin hebben om creatief bezig te zijn. De volgende 
keer dat Atelier Kiwi open is, is op 18 maart van 14-16.30.  Je kan je inschrijven aan de 
balie van ’t Gasthuis of via cultuur@wijnegem.be

NIEUWSJAARSRECEPTIE JUBILEREND SIMIKOS 
De voetbalclub Simikos in Schoten vierde de nieuwjaarsreceptie extra enthousiast 
door hun vijftigjarig bestaan. Simikos vierde dit al met een groots jubileumfestival en 
er komt ook nog een galabal aan. Ze werden onlangs ontvangen in het gemeentehuis 
voor een huldiging, dit door oud-speler burgemeester Maarten De Veuster zelf. 

OP AVONTUUR
IN EIGEN LAND

www.natuurpunt.be/wandelen
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Air & Road Partners (A.R.P.)
VOOR VERVOER VAN ALLE LADINGEN TOT 950kg

Voor info: 0475 90 80 40 / 03 646 60 64

Tevens verhuur van bestelwagen mogelijk.

nieuwbouw - renovatie - herstelling
Plaatsen van rookmelders

Domotica !
Tel. 03 383 45 56

GSM 0495 57 22 10
BIT1@telenet.be



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

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

Brecht - Dagcentrum ‘t Punt
opent snoezelruimte

Dagcentrum ’t Punt, waar volwassen gehandicapten een zinvolle dagbesteding vinden 
in hartje Brecht, heeft sinds kort een snoezelruimte. Daarin staat een waterbed met 
muziek en lichteffecten. Dit weldadige rustpunt voor de gasten kwam er met steun 
van de vzw Groot Brecht met een Hart.

Dagelijks begeleiden coach Maggy Van de Vondel en haar team zo’n 16 volwassen 
gehandicapten in dagcentrum ’t Punt van OC Clara Fey  in het centrum van Brecht. Die 
leren er koken, een vieruurtje maken, maar doen er onder meer ook sorteerwerk en 
maken buttons voor bedrijven en andere klanten. “Sommige gasten gaan ook helpen 
op de boerderij van campus Kristus Koning in Sint-Job”, legt de teamcoach uit. “We 
werken hier met vaste dagstructuren, maar voor sommigen kan dit wat voor stress 
zorgen. We merken dat heel wat van onze gasten nood hebben aan een moment van 
rust.”

Daarvoor is er nu de snoezelruimte ingericht. Van de vzw Groot Brecht met een Hart 
kreeg het dagcentrum 2.600 euro. Hiermee werd een waterbed gekocht. Zelf zorgden 
ze nog voor muziek en sfeerverlichting via crowdfunding. “Hiermee creëren we zowel 
auditief als visueel een moment van rust. Het waterbed draagt de trillingen van de 
muziek voort. De ruimte zelf moeten we nog verder inkleden, maar een eerste aanzet 
is gemaakt.”

Gaste Anita is alvast heel blij met het waterbed. “Ik heb vaak last van gezwollen voeten 
en op het waterbed ontzwellen die. Het is een heel goed bed”, toont ze terwijl ze zich 
comfortabel neerlegt. “In functie van de nood van onze cliënten hebben we een 
schema opgemaakt zodat iedereen zijn moment heeft in de snoezelruimte. Ze geven 
zelf aan hoelang ze op het waterbed willen liggen, dat varieert van een halfuur tot een 
uur. Het gebeurt dat ze in slaap vallen en dat mag uiteraard”, benadrukt Maggy. De 
cliënten van Dagcentrum ’t Punt komt vooral van buurgemeenten Schilde, Schoten, 
Brasschaat, Malle, maar ook van Wijnegem. “We kunnen hier maximaal 22 cliënten per 
dag opvangen. De vraag is jammer genoeg groter dan het aanbod. Groot pijnpunt blijft 
dat nog te veel volwassen gehandicapten wachten op hun persoonlijke budget van de 
overheid.”

Zelfstandige 
Verpleegkundigen

www.vbzv.be
of 070/222 678

 TANDARTS
Wachtdienst 

Antwerpen Centraal 
oproepnummer

Tel.: 0903/399 69
weekend feestdagen

 Wachtdienst
 dierenartsen

voor Antwerpen en omgeving 
gedurende weekend & feestdagen

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

 Wachtdienst
 dierenartsen

ANTIGIFCENTRUMANTIGIFCENTRUM






