


IN DIT NUMMER

STERZINGEN IN ‘S-GRAVENWEZEL

BRECHT BORRELT

SCHOTEN SCHOL

NIEUWJAARSZINGEN IN WIJNEGEM

SCHILDE INVESTEERT 
30 MILJOEN EURO ZONDER 

BELASTINGEN TE VERHOGEN: VAN 
MOLENAKKER OVER CHIROLOKALEN 

TOT SPORTHAL EN SCHILDEHOF
De gemeenteraad van Schilde keurde het meerjarenplan van de 
komende legislatuur goed. In totaal zal gemeente Schilde 30,5 miljoen 
euro investeren de komende vijf jaar. En dit zonder dat de belastingen 
worden verhoogd. 
 
Dankzij een sanering van de overheidsfinanciën zijn we er in geslaagd om 
jaarlijks één miljoen euro extra vrij te maken. Dat zijn werkingsmiddelen 
die onmiddellijk zuurstof kunnen geven aan het nieuwe beleid”, zegt 
schepen van Financiën Olivier Verhulst (Open Vld). 

Dat er eindelijk een gemeentelijke sporthal kom, was al bekend. Hiervoor 
is nu een budget geraamd van 5,7 miljoen euro. De oplevering is voorzien 
voor 2023. Er komt ook een beheersplan voor Schildehof. “Wat moet er 
gebeuren met de pijlenbrug en het badhuis, met de steiger, het prieel en 
de fundamenten van het kasteel? Dat moet blijken uit een concreet plan. 
Er is een budget voor geraamd van 725.000 euro. “We kunnen hiervan 
225.000 euro recupereren in de vorm van subsidies”, aldus Verhulst.

Er komen ook nieuwe Chirolokalen aan het Lindenpark. Hiervoor is 
1,5 miljoen voorzien. De realisatie daarvan is voorzien in 2021. Ook de 
tweede speelsite van voetbalclub ’s-Gravenwezel-Schilde aan de hoeve 
Molenakker in ’s-Gravenwezel wordt aangepakt met bijna 1,5 miljoen 
euro. Naast de voetbalclub en scouts zullen zo ook andere verenigingen 
daar een vaste stek vinden. Realisatie hiervan is voorzien in 2024. 

“Deze en alle andere acties staan helemaal uitgewerkt op www.
schildeschittert.be”, aldus burgemeester Dirk Bauwens (N-VA). “De 
website wordt zo het digitale vervolg van de pop-up winkel op de 
Turhoutsebaan die zijn deuren sloot. “Daar kregen we van onze inwoners 
meer dan 900 ideeën. Veel van deze ideeën sluiten aan bij acties uit het 
meerjarenplan en zijn ook al terug te vinden op de website. De komende 
jaren willen we nog verder inzetten op burgerparticipatie. Onder andere 
via een burgerbegroting” besluit Bauwens.

Marleen Struyf (CD&V) is minder enthousiast over de meerjarenplanning. 
“Op het vlak van groene mobiliteit en modal shi�  zien we te weinig 
initiatief, hoewel 58% van onze inwoners aangee�  dat er daar een manco 
is”, aldus Struyf. “We zien geen enkele ambitie om tegemoet te komen 
aan het nijpend gebrek aan inkomensgerelateerde kinderopvang. Met 
het ontbreken van een concreet alternatief voor de adviesraden mist 
het bestuur een noodzakelijke aansluiting bij het rijke verenigingsleven 
van Schilde. En we missen ook een coherent plan om onze gemeente 
aantrekkelijk en betaalbaar te maken voor jonge gezinnen.”
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 SCHOTEN                       € 540 000
Te renoveren art deco villa op 4.748m². Indeling: 
hal op travertin-vloer met apart toilet, living op 
parket, overdekt terras, 3 slaapkamers op parket, 
badkamer met ligbad/douche/dubbele wastafel. 
Volledig onderkelderd met inpandige garage. 
Paardenstallingen en tuinhuis. CV op stookolie.   

UC 2224007 - EPC 1313 kWh/m² jaar
 Vg Wp Gvv Gvkr  

 SCHOTEN                     € 395 000

Bouwgrond te Schotenhof van 1.842 m². Dit perceel is 
gelegen op de hoek van de Amazonendreef en de Sint- 
Amelbergalei, beiden verkeersarme straten. Het is 
een open perceel bestemd voor een open bebouwing 
volgens de voorschriften van BPA Schotenhof. 

 

Vg Wp Gvkr Gv  

 SCHOTEN                     € 950 000

Luxe duplex dakappartement in parkdomein 
“Iepenburg”: op 3e verdieping Living met gashaard, 
eetk. met zuid- west terras, goed uitgeruste kkn, 
bureel, gastentoiilet, berging. 2e verd.: hal, Slpkr 1 
met dressing en badk., slpk 2 met dressing, slpkr 
3 met douche. Badkamers met vloerverwarming. 
Garagebox en autostaanpl. 

UC 2130197 - EPC 144 kWh/m² jaar
Vg Wp Gvkr Gvv

 ZOERSEL                                   € 260 000

Comm. gelegen handelspand met parkeerruimte 
in centrum Sint-Antonius. Ind.: open ruimte op 
keramische tegel, apart bureel, kkn met koelkast 
, keramische kookplaat, apart toilet. Grote vitrine 
±8m / elektrische vloerverwarming/parkeerplaatsen 
voor het eigendom incl./kelderruimte/garagebox 
achteraan. De winkel is verhuurd, de garage niet.   

  SCHOTEN                                       € 365 000

Gezellige instapklare woning in Schoten met 3 
slaapkamers, 2 badkamers en polyvalente ruimte. 10 
zonnepanelen (2018), nieuw dak (2018) en ramen van 
2006.   

UC1924551 - EPC 196 kWh/m² jaar
Vg Wg Lk Gvkr Vv 

   ‘S-GRAVENWEZEL                                         € 361 575

Nieuwbouw gelijkvloers appartement van 131m² in 
centrum ‘s-Gravenwezel met 2 slaapkamers, badkamer, 
douchekamer en ruim zuider terras van 37m². Verkoop 
onder BTW en registratie. 

 E-peil 54
Vg Wg Gvkr Gvv

Vg Wg Gvkr

 BRASSCHAAT                                        € 300 000                

Bouwgronden met prima ligging. De bouwzone is 
gelegen op minstens 10m van de perceelgrenzen en 
max 17m bouwdiepte, 250m² bebouwde oppervlakte.
Goedgekeurde verkaveling en bijzonder plan van 
aanleg. Ligging gewestplan in woonparkgebied. 
Bestemming ééngezinswoning met inbegrip van een 
zorgwoning.     

Vv Wp Gvkr

De Schotense CD&V-gemeenteraadsleden Erik Block hebben met de 
hulp van enkele partijgenoten een groene guerrilla-actie gevoerd: met 
vereende krachten plantten ze een wintereik in de berm van de Ner-
viërslei. “Het ging om een symbolische actie die niet toevallig in de 
Oude Belgen-wijk in Koningshof plaatsvond”, aldus oud-schepen van 
Leefmilieu Erik Block (CD&V). 

“Tijdens de vorige bestuursperiode werden in deze straten rioleringswer-
ken uitgevoerd, maar de voorziene laanbomen kwamen er nooit. Er ston-
den nochtans al groeipalen om ze tegenaan te planten. Onze coalitie-
partner N-VA wilde zogezegd eerst nieuw overleg met de bewoners. Dat 
kwam er nooit, evenmin als de bomen. Heel jammer”, vinden Erik Block 
en Dieter Peeters.

Block vermoedt dat het schepencollege geen bomen wil planten om te-
gemoet te komen aan de wil van slechts enkele bewoners. “Toch zou het 
goed zijn indien schepen Wouter Rombouts (N-VA) zelf alsnog laanbomen 
in deze wijk plant”, aldus Block, sinds dit jaar in de oppositie verzeild ge-
raakt. “Dit is woonparkgebied. Maar jammer genoeg staat er nergens een 
boom. In te veel tuinen primeert bovendien een weinig natuurlijk gazon 
op de bomen die hier vroeger altijd gestaan hebben. De bermen van deze 
straten lenen zich uitstekend omdat ze vrij breed zijn. Ze zullen ook geen 
invloed hebben op het aantal parkeerplaatsen, wat in centrumstraten bij 
voorbeeld wel het geval is.”

Botermelkbaan
Erik Block en CD&V herinneren schepen Rombouts aan zijn belofte om de 
422 bomen aan te planten als compensatie voor de evenveel bomen die 
sneuvelden op de Botermelkbaan. “Deze Oude Belgen-wijk wijk leent zich 
uitstekend tot het inlossen van die belofte”, geeft Block advies.  “Zelfs als 
je een tussenafstand van 8 meter respecteert, zijn de Nerviërslei, Trevie-
renlei, Eburonenlei en Ambiorixlei samen lang genoeg om 466 bomen te 
planten. Die zouden een echte meerwaarde beteken. Wij hebben alvast 
het voorbeeld gegeven en de eerste geschonken.” 

Schepen Wouter Rombouts kan de ludieke actie maar matig appreciëren. 
“In de vorige legislatuur, met CD&V nog in de meerderheid, kwamen we 
na een lang inspraaktraject met de bewoners van de Oude Belgen tot 
het besluit om geen bomen aan te planten. Dat was een heel duidelijke 
eis van de bewoners. Ik respecteer die wens, of ik het er nu eens mee 
ben of niet speelt geen rol. Met deze actie zeggen jullie dus nee tegen 
inspraaktrajecten en dat betreur ik. Ik hou mijn belofte en we zullen dus 
voorlopig geen bomen planten in de Oude Belgen tenzij een meerderheid 
van de wijk daar om vraagt. Ik hou ook mijn belofte om de 422 bomen van 
de Botermelkbaan elders aan te planten en dat mogen er zelfs gerust 
veel meer worden.”

CD&V WIL GROENE 
OUDE BELGEN-WIJK   









Op de laatste dag van het jaar trokken heel wat Wijnegemse kinderen 
traditioneel door de straten om hun  dorpsgenoten een gelukkig nieuwjaar 
toe te zingen. Uiteraard vergaten de zangknapen en –meiden tijdens 
hun bedeltocht de winkelzaken van de Turnhoutsebaan niet. Ze werden 
er hartelijk ontvangen. Traditiegetrouw werden de begeleidende ouders 
door Luc Danckers  van ‘t Sto� enhoekske getrakteerd op glühwein of een 
jenevertje. Kapsalon Lollypop had voor de zangertjes een lekkere hotdog 
en voor de begeleiders een pintje in de aanbieding

BEDELZINGEN LEVERT SNOEPJES, 
MAAR OOK HOTDOG 

EN JENEVER OP       

WC LEKT !
SCHOTEN LOODGIETER
NIEUW OF REPARATIE

0477/ 78 57 64

www.dynamx.be 
0475/357 807

ZWEMLESSEN WIJNEGEM
ZWEMBADFEESTJES

LASER SHOOT FEESTJES

Op zoek naar POETSHULP, 
met dienstencheques?

Bel 0488 408 720
03 295 38 35

Geen wachtlijsten

ZOEKERTJES
Te koop: brandhout 40 euro/
m3  tel 0471.33.14.05  A7

Te huur: garagebox Borkelstr. 
Schoten, vr kleine auto of mat, 45 
euro/mnd tel 0473.49.44.58  A8

Te koop: relaxzetel bruin, 
elektrisch, 2 jaar oud, 150 
euro tel 0475.84.27.72  A9

Te koop: 2de h. aanhangwa-
gen 3 m l – 1m70 br in alu-
minium, met nieuw enkelas 
voor 750kg, lichten in orde 
+ frontwiel, goede staat 345 
euro tel 0486.24.57.84  A10

Te huur: huis open bebouwing, 1 
verdiep, 2 slaapkamers en bad-
kamer, gelijkvloers, open living 
met doorlopende kkn 110m2, 
leefruimte grond oppervlakte 
700m2 tel 0475.38.47.71  A11

Te huur: garage Zamenhofl aan 
Schoten, 0495.80.21.97  Z3





op 50 meter van strand. 
Tweepe r soonss l aapkame r 
en zes persoonsslaapkamer 
(stapelbedden) + garage, e- 
mail: theo.marynissen@argenta.
be, tel 0498.389.786  Z36

Te huur: ZW Frankr. Lot/Aveyron 
vak. huis 6p en gite 2p zwembad 
en tuin info 00 33 565 648 321 
of dirk.josy@gmail.com Z22

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 

ZOEKERTJES
Te huur: Middelkerke zeedijk, 
app. 3 slpk, 7p., alle comfort, 
wknd 185 euro, mw 185 euro, 
week 290 euro, chalet nabij 
Laroche, 6p.,wkn 110 euro, 
mw 110 euro, week 180 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 0477.72.36.30  Z46

Vakantie aan zee: gelijkvloers 
appartement te huur op 
zonnig pleintje in Knokke- 
Heist ( De Kinkhoorn), 

Alle klinkerwerken, 
sierklinkers, kasseien, 
tuinpaden, terrassen, 

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

285  Wijnegemse lopers trokken eind vorig jaar de loopschoenen aan 
om in de buurt van GC ’t Gasthuis rondjes te lopen voor het goede doel. 
Samen liepen ze 1.926 kilometer en dat leverde zo een 887 euro op. Voor 
wie liever langs de zijlijn bleef staan om de lopers aan te moedigen kon 
ook zijn of haar steentje bijdragen. Door drankjes te kopen sponsorden 
ook zij het goede doel. Uit die drankverkoop werd nog eens iets meer dan 
400 euro opgehaald. 

En ook het gemeentebestuur deed  een duit in het zakje want per gelopen 
kilometer schenken zij 1 euro aan het goede doel. En zo bracht deze 
Warmathon 2019 maar liefst 3.310 euro op. Dat geld gaat naar Natuurpunt 
en enkele andere goede doelen. De lopers werden aangemoedigd door 
heel wat supporters en opgezweept door Coco Ralado, een band die 
opzwepende Braziliaanse ritmes produceerde.

WIJNEGEMSE WARMATHON 
BRENGT 3310 EURO OP

ONDERHOUD, SNOEIEN,  VERTI-
CUTEREN, ook kleine tuinen

Tel. 03 321 86 38
03 322 56 37 - 0479 282 605

KRAAN LEKT!
SCHOTEN LOODGIETER

Nieuw of reparatie 
0477/78 57 64

Klok stuk?
Alle merken GRATIS

afgehaald en 
teruggebracht

03 652 17 77





UW AMPLIFON TEAM IN SCHOTEN

BIJ AMPLIFON HOORCENTRUM 
KLIMA LUISTEREN WE NAAR U.

EEN EXPERT UIT DE BUURT.
Met 15 jaar ervaring kunt u erop rekenen dat de Amplifon audiologen in Schoten 
en omstreken hoorexperten zijn. Zij begeleiden u niet alleen bij het zoeken naar het 
meest geschikte apparaat maar blijven u ook na uw aankoop hun service aanbieden. 
Uw hoortest wordt steeds afgenomen met de meest innovatieve meettoestellen.

UW AMPLIFON HOORCENTRUM IS DAGELIJKS OPEN.
MAAK NU EEN AFSPRAAK IN EEN HOORCENTRUM 
IN UW BUURT.

EEN VOLLEDIG AANBOD.
Wij hebben een zeer groot aanbod aan 
hoorapparaten van verschillende merken, steeds 
van de hoogste kwaliteit. U beslist welke oplossing 
het best bij uw budget en uw levensstijl past.

Amplifon Hoorcentrum Ekeren:

Kapelsesteenweg 529
2180 Ekeren
tel: 03/297.92.98
email: bernadette.klima@amplifon.com

AMPLIFON-ANNONCE-A4-KLIMA.indd   1 1/11/18   17:36

email: bernadette.klima@amplifon.com

email: bernadette.klima@amplifon.com



ZOERSEL – HALLO MLM  BRENGT 3.000 EURO OP 
VOOR SPORTPRET VZW IN JEUGDHUIS DE NON 

Overwinteren in Spanje nabij 
Murcia, 800m van zee, alles 
aanwezig vanaf 200 euro/week, 
of 500 euro/mnd (el+wa+tv+int 
inbegrepen) tel 0479.45.49.42 of 
mail roxane.peeters@telenet.be

Te koop: laspost op 220 volt, 
bellen na 19u tel 0478.45.65.90 
of 03.321.83.92  Z045

Te huur: vakantiewoning in 
Dordogne streek (Frankrijk) met 
privé zwembad, plaats voor max 6 
personen, op 30km van St. Emilion 
en Bergerac, 8km van Aubeterre, 
info zie www.natuurhuisje.nl/
vakantiehuisje/31800 of mailen 
naar info@sgravenwezel.be   Z046

Te koop: 4 Toyotawielen met 
banden P245/70R17  1085 m + s, zes 
gaten, prima staat, prijs overeen 
te komen tel 0495.52.54.53  R13
  

ZOEKERTJES

GASTHOF VIJVERHOF
VIJVERLEI 13
2900 SCHOTEN
03 658 47 20
INFO@GASTHOFVIJVERHOF.BE
WWW.GASTHOFVIJVERHOF.BE
OPEN WOE T.E.M. ZAT VAN 12 U - 14U30 EN VANAF 17U
ZONDAG VANAF 10U

BON
MET 2 UIT ETEN VOOR DE PRĲ S VAN 1

39€ VOOR 2 PERSONEN
KEUZE UIT BIJGEVOEGD DRIEGANGENMENU

Reserveren met vermelding van actie is verplicht - de plaatsen 
zijn beperkt. Bon geldig op woensdag en donderdag 

(middag en avond), vrijdag en zaterdag (middag). 
Actie geldig vanaf woensdag 15/01/2020 tot en met zaterdag 29/02/2020.

Deze actie is niet cumuleerbaar met andere acties of bons. 
Originele bon invullen en  meebrengen.

NAAM: ..........................................................................................................................
EMAIL:. .........................................................................................................................

 MENU
Voorgerecht

Kroketjes van witloof en ham
Of

Kaaskroketjes met Maredsous

Hoofdgerecht
Suprême van Mechelse koekoek 

‘fi ne champagne’ 
met witte druiven en kroketjes

Of
Lengfi let met peterseliepuree, 

Chardonnaysaus en fi jne groentjes

Dessert
Tyroler appelstrudel

Bespreek en reserveer tijdig uw communiefeest
Wij hebben verschillende feestformules, 
vraag gerust naar onze feestbrochure.

Elke woensdagavond: 
steak met verse frietjes aan 15,90 €

Elke donderdagavond: 
spareribs à volonté aan 15,90 €

Wees welkom !

De drie Zoerselse vriendinnen 
Murielle, Leentje en Myriam 
organiseerden onder de noemer 
‘Hallo MLM’- De Warmste Week@
Zoe een warme dag in Jeugdhuis 
De Non. Het werd een Zoersels 
Glazen Huis zo je wil. Het bracht 
hen 3.000 euro op ten voordele 
van de vzw Sportpret.

“Wij zijn drie geëngageerde 
zelfstandige mama’s en realiseren 
ons dat we het supergoed hebben. 
Daarom wilden we graag wat voor 

tuinenkrisherremans.be tuinaanleg en -onderhoud; 
snoeien en vellen van bomen: stronken uitfrezen; 

vrijmaken van percelen; aanleg gazons en 
kunstgras; ook onderhoudscontracten;proper 

maken van opritten Gsm 0477 261 353

de Warmste Week organiseren. Zo 
hebben we bij de lokale handelaars 
een zestigtal voetbalspaarpotjes 
gezet waarin klanten een centje 
konden achterlaten. Sommige 
winkeliers hadden al laten verstaan 
dat ze ook zelf een bedrag zouden 
bijpassen”, vertelt Myriam uit 
Sint-Antonius erg tevreden. “We 
merkten ook dat heel wat warme 
mensen iets wilden organiseren 
voor het goede doel, maar dat 
de zoektocht soms moeilijk was. 
Het ontbrak aan een kader en dat 

hebben we willen creëren”, vult 
Murielle uit Zoersel aan.
In zes weken tijd hebben ze een 
hele actie op poten gezet, scholen 
en verenigingen gemobiliseerd 
om een leuke actie te bedenken. 
De opbrengst gaat naar vzw 
Sportpret. “We hebben voor 
deze vzw gekozen, omdat deze 
in Zoersel een thuisbasis heeft. 
Beweging voor kinderen vinden 
we als moeders ook erg belangrijk. 
Voor alle kinderen is het goed om 
in groep met leeftijdsgenoten te 
sporten en samen te spelen. “Het 
gaat eigenlijk om veel meer dan een 
sport leren kennen”, verduidelijkt 
projectmedewerker Claudia van 
Sportpret. “Het gaat om samen 
leren en spelen, taalvaardig 
worden en vrienden maken.”



HANDELSLEI 224 l B-2980 ST.ANTONIUS-ZOERSEL
T. 03 384 06 00  l  WWW.VANGORPPROJECTS.BE
Open Ma t/m Vr: 10u-17u l Za 10u-16u l Wo&Zo: Gesloten

VAN GORP PROJECTS, STERK IN ZONWERING - SCREENS - ROLLUIKEN - RAAMDECORATIE - TERRASOVERKAPPINGEN  

AUTOMATISEREN VAN BESTAANDE ROLLUIKEN - INSECTENHORREN - SECTIONAAL POORTEN

VAN GORP PROJECTS, 

STERK IN ZONWERING, 

SCREENS, 

ROLLUIKEN, 

RAAMDECORATIE, 

TERRASOVERKAPPINGEN

AUTOMATISEREN  VAN 

BESTAANDE ROLLUIKEN, 

INSECTENHORREN, 

SECTIONALE POORTEN

ZOEKERTJES
Te koop: splinternieuwe slaap-
kamer, nw koelkast, prijs 
otk tel 0476.754.998  A1

Te koop: propere golfbal-
len, prijs 50 euro voor 100 
ballen, tel 03.658.10.88  A2

Te koop: appartement in Benijo-
far, Alicante, 110m2, 1ste verdiep, 
lift, 2 slpk, 2 badk, aparte kkn, 
salon, eetk met terras, airco, 
groot zonneterras, autostaan-
plaats in garage, prijs 113.500 
euro tel 0034 660863389, email: 
deridderjan101@gmail.com  A3

Te koop: kleine kleerkast,  eiken 
Tv kast, tv met groot scherm, lus-
ters en lange spots, alles splin-
ternieuw weg wegens verhuis + 
wasmachine Miele 2 jaar + diep-
vries tweedehands met laden, al-
les p.o.t.k. tel 0476.31.37.77  A4

Te koop: goudfazant Schilde 
2018: man 20 euro, vrouw 10 
euro, 2019: man 15 euro – vrouw 
8 euro tel 0491.62.40.55  A5

Parkeren in centrum Antwerpen 
wordt duurder, overdekte auto-
staanplaats te huur t.h.v. Italië-
lei (inrit Violierstraat): 90 euro 
per maand , ook te koop 23.000 
euro tel 0476.544.479  A6

Te koop: brandhout 40 euro/
m3  tel 0471.33.14.05  A7

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
LIONSCLUB SCHENKT MEER DAN 

7.000 EURO AAN LOKALE GOEDE DOELEN          

De Zoerserse Lionsclub heeft zeven geldcheques uitgereikt aan 
verschillende goede doelen uit Zoersel en omliggende gemeentes. Dat 
gebeurde op donderdag 12 december in De Kapel in Sint-Antonius. 

Dankzij hun oldtimerevenement, klassiek concert en verschillende 
sponsors heeft de Lionsclub Minerva heel wat geld opgehaald. Daarnaast 
verkocht de club ook de exclusieve rozenstruiken ‘Lions Charity’ en ‘Lions 
Generosity’. “Winst aan het einde van het jaar staat gelijk aan uitdelen”, 
zegt Ivo Pauwels, voorzitter van de Lions Minerva. Zo kreeg de Zoerselse 
vzw Sportpret een cheque van 500 euro, Clara Fey eentje van 750 euro. 
Het weeshuis van Ivo Pauwels, ‘Het waterleliehuis’ op de grens van 
Myanmar en Thailand, kreeg 1.000 euro. G-sportvereniging Scabazoe 
en opvanghuis voor mensen met een fysieke beperking Huize Walden 
ontvingen een cheque van 1.500 euro. 

Nieuw op de lijst van goede doelen was het Tallaerthof. Die organisatie 

uit Koningshooikt wil mensen met iedere vorm van beperking de kans 
geven tot rust te komen door paard te rijden: “Deze 1.000 euro zullen 
we investeren in een mobiel platform om de mensen makkelijker op de 
paarden te krijgen”, zegt Gerald Trekels.





Met een opkomst van zo’n 1.400 inwoners mag de eerste ‘Brecht Borrelt’ 
een succes worden genoemd. Burgemeester Sven Deckers (N-VA) wil er 
een jaarlijkse traditie van maken.

Voor de allereerste keer vond er in Brecht een nieuwjaarsdrink plaats 
van de gemeente. De Gemeenteplaats in het centrum stroomde al snel 
vol. Tussen 13 en 16u waren de inwoners van Groot-Brecht welkom om te 
komen klinken op het nieuwe jaar. De bands Usual en Wezz zorgden voor 
de muziek om er een sfeervol gebeuren van te maken. De Vriendenkring 
van het gemeentepersoneel vzw, de Pale Ale Club Brecht en brouwerij 
Het Schietveld bemanden de drinkstanden. In Brecht Nieuws van januari 
zat een drankbon, goed voor 4 jetons per gezin. Andere verenigingen 
zoals Neos Groot Brecht, Oxfam, het oudercomité van basisschool Sint-

BRECHT – 1.400 BRECHTENAREN 
KLINKEN MEE OP 2020        

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.

A.D.

Michiel zorgden voor lekkere 
hapjes. Zo kregen die ook wat geld 
in het laatje. “De gemeente werkt 
goed samen met de verenigingen 
en het is dankzij de enthousiaste 
inzet van vele vrijwilligers dat dit 
een succes is. Dat kan je hier zien 
en voelen. Deze nieuwjaarsdrink 
is het resultaat van die geslaagde 
samenwerking. De inwoners 
reageren ook heel erg positief 
op dit initiatief”, benadrukte 
burgemeester Deckers tevreden. 
“Het is overigens ook het 
allereerste evenement van het 
jaar waarop herbruikbare bekers 
worden gebruikt. Vanaf dit jaar 
is het immers verboden om 
nog drank in wegwerpbekers te 
schenken.” Er waren verschillende 
inzamelpunten voor de bekers 
en ook medewerkers kwamen 
rond om de bekers op te halen. 
Volgend jaar zal Brecht Borrelt in 

een andere deelgemeente plaatsvinden. Welke dat zal zijn, is nu nog niet 
beslist.



Kom de nieuwe 
Peugeot 508 SW 
ontdekken!

NIEUWE 
LOCATIE

Molenstraat 100 
2960 Brecht

MOLENSTRAAT 100     -     2960 BRECHT     -     T. 03 313 85 22     -     info@peugeotbrecht.be



Droessaert, de bekende leverancier van bakkerijgrondsto� en 
in Wijnegem, is overgenomen door sectorgenoot en nationaal 
marktleider Ranson uit Harelbeke. Alle medewerkers blijven op 
post.

Het waren de broers Marcel en Albert Droessaert die in 1949 
begonnen met de verdeling van gist en al gauw ook alle andere 
basisproducten bij de bakkers in Antwerpen. Een jaar eerder was 
Lucien Ranson in Harelbeke 
gestart met de verkoop van 
margarine aan bakkers. Ranson 
groeide uit tot marktleider voor 
bakkerijgrondsto� en in ons 
land. Droessaert bleef altijd 
de populairste leverancier van 
de Antwerpse en ook heel wat 
Oost-Vlaamse bakkers. 

Huidig ceo Kristof Droessaert 
hee�  er vrede mee dat zijn 
familiebedrijf uitgerekend in 
een jubileumjaar – Droessaert 
vierde in 2019 haar zeventigjarig 
bestaan – haar zelfstandigheid 

BAKKERIJBEVOORRADER RANSON 
NEEMT SECTORGENOOT 

DROESSAERT UIT WIJNEGEM OVER         

verliest. “De gesprekken verliepen erg vlot en de overname was 
snel beklonken. We bundelen 141 jaar familietraditie en gaan samen 
sterker de toekomst tegemoet”, aldus Droessaert junior. Die gee�  
mee dat het dalend aantal warme bakkers in ons land, mee aan de 
basis ligt van deze beslissing tot fuseren. 

Ranson nv hee�  haar hoofdzetel in Harelbeke en filialen in Brussel, 
Hoeselt en Herentals, maar ook in Groot-Brittannië, Frankrijk en Polen. 
Door de overname wordt Droessaert in Wijnegem een volwaardige 
vestiging binnen de Ranson Group. Alle zeventien medewerkers 
van Droessaert stappen mee over. Ceo Kristof Droessaert, die ook 
gemeenteraadslid is voor Open Vld in zijn woonplaats Schilde, treedt 
toe tot het managementteam van Ranson als aankoopdirecteur 
merkproducten en categoriemanagement. Ook zijn vader en pionier 
Albert Droessaert blij�  de verkoop mee ondersteunen. 

op zaterdag 18 januari





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 koop gevraagd: moto  tel 
0496.53.38.27 dirk  Z124

Te koop gevraagd: schilderijen, 
strips, lp, curiosa, spullen van 
zolder enz tel 03.663.65.70  Z228

Te huur: Nieuwpoortbad studio, 
alle comfort, groot zonnig 
terras en garage 45 euro/dag, 
all-in tel 0498.800.348  Z100

BRECHT - RUIM 500 TOESCHOUWERS 
GENIETEN VAN V&E BAND 

MEETS DANCARTA 

ZOEKERTJES

 REPARATIE KLOKKEN
kan ook bij u thuis

0497 62 15 62

Het is een tweejaarlijkse mooie synergie, de dansers van Dancarta die 
dansen op livemuziek gebracht door Vlijt & Eendracht. De feestzaal van 
LSB Rent stroomde vol om deze show te bewonderen. 

Meer dan 500 toeschouwers lokte V&E Band meets Dancarta. Het is dan 
ook een heel mooie samensmelting van twee Brechtse verenigingen. 
Verschillende dansers zetten letterlijk hun mooiste en sierlijkste benen 
voor. Op het podium gaven ook de muzikanten het beste van zichzelf. 
Speciaal voor deze gelegenheid kreeg Vlijt & Eendracht de steun van de 
koperblazers van Sint-Lucia uit Loenhout en een zangeres met een dijk 
van een stem. Wie nog niet uitgefeest was, kon zelf de benen strekken 
op de tonen van Dj Promille op de a� erparty. De ondertitel van  V&E 
Band meets Dancarta luidde dan ook ‘Let’s dance together’ en dat 
gebeurde dan ook. 

Snoeien en vellen van bomen 
met hoogtewerker 
+ stronken frezen

bomenpatrickgeerts@gmail.com

0495 22 38 63

TE KOOP GEVRAAGD
AUTO’S en CAMIONETTEN

ook accident of defect
Gsm 0475 32 44 00 

aankoopvanvoertuigen@skynet.be







met automatische rolluiken, 
niet als woonst mogelijk, 
Jos Scheurweghstraat 60, 
onmiddellijk beschikbaar, 400 
euro/mnd tel 0495.23.78.01  Z111

Gezocht: Nanny voor –en 
naschoolse opvang, leeftijd 1.5 
en 3.5j, dagen variabel, vnl di-do 
school Schoten, huis Merksem, 
interesse? Tel 0473.620.397  Z065

Gezocht oude emaille 
reclameborden in gelijk welke 
staat, kijk eens op je zolder, tuin 
of in je kippenhok, geef goede 
prijs tel 0479.70.91.58  Z066

Gezocht: LP’s, singles 
en stripverhalen  tel 
0477.53.91.90  Z139

Te huur te Deurne: 
benedenverdieping 55m2, in 
te richten als winkel, magazijn, 
bureel, showroom..., afsluitbaar 

ZOEKERTJES

Rond Driekoningen trokken vlinders en vormelingen verkleed als 
koning in De Lindeboom. Van daaruit trokken ze in groepjes en onder 
begeleiding van deur tot deur. Ze deden dit allemaal voor het goede doel. 
Dat is dit jaar welzijnsschakel De Schakel uit Sint-Job. Hiermee kunnen 
mensen met een kleine portemonnee één keer in de maand  uit eten gaan 
en van hun maaltijd genieten in een gezellige sfeer in een vertrouwde 
ontmoetingsplaats. Ze kunnen ook rekenen op voedselbedeling en 
activiteiten. Het schakelhuisje verhuisde van het oud-gemeentehuis over 
‘t Goorhof naar de pastorie over de H. Man Jobkerk. In totaal werd 218,09 
euro opgehaald voor ‘De Schakel’. Dat werd beloond met een kop warme 
chocolademelk en een lekkere wafel in De Lindeboom. 

SINT-JOB – TOEKOMSTIGE EERSTE EN 
PLECHTIGE COMMUNICANTEN ZINGEN 

VOOR DE SCHAKEL 

®

WWW.AFSLANKHUYS.BE
CONTACT@AFSLANKHUYS.BE - 0484 955 778

®

WWW.AFSLANKHUYS.BE
CONTACT@AFSLANKHUYS.BE - 0484 955 778

facebook.com/afslankhuys/

Schoten
Verbertstraat 21B
03 284 04 84
Deurne
Boekenberglei 25
03 283 82 82
Schilde
Turnhoutsebaan 178
03 345 65 56
Brasschaat
Bredabaan 465
03 337 97 87
Kapellen
Hoevensebaan 27
03 434 69 39 
Antwerpen
Edward Pecherstraat 50
03 345 75 72

Sint Job in ‘t Goor
Brugstraat 21
03 297 75 56

EXTRA VOORDELEN BIJ START!
Nieuwe exclusieve producten bij Slimway

START 2020 GOED EN
MAAK NU JE AFSPRAAK!

COMING SOON:

WAREGEM

INFRASLIM
30 min bewegingsoefeningen
- unieke video-instructies
- gewichtsverlies
- centimeterverlies
- huidversteviging
- infraroodtherapie
- be- betere doorbloeding

0 min infrarooddets
- 80% vermindering van cellulitis
- gewichtsverlies
- conditie verbetering
- infraroodtherapie
- stimuleert vitamine D productie

IRTRAINER

®

OPENINGSUREN
maandag:    8u30 - 12u / 16u - 21u30
dinsdag:     8u30 - 12u / 16u - 21u30
woensdag:    8u - 12u30
donderdag:   8u30 - 12u / 16u - 21u30
vrijdag:      8u - 12u30
zzaterdag:     8u - 13u30

LOCATIES 
www.afslankhuys.be
contact@afslankhuys.be
015 43 32 83

  facebook.com/afslankhuys/

  instagram.com/t_afslankhuys/

INFRABOOSTER
15 minuten = 1u sport
- cellulitisvermindering
- spierversteviging
- verhogen bloedcirculatie
- extra resultaat voor armen, 
binnenbinnenkant dijen, heupen, 
love handles, buik...

YOUR HEALTH - YOUR BODY
extra gratis sessies voor eerste 50 inschrijvingen

OKTOBER = STARTACTIES
met gratis extra sessies

NEW IN MECHELEN
MOTSTRAAT 60 UNIT 9

INFRASLIM
30 min bewegingsoefeningen
- unieke video-instructies
- gewichtsverlies
- centimeterverlies
- huidversteviging
- infraroodtherapie
- be- betere doorbloeding

0 min infrarooddets
- 80% vermindering van cellulitis
- gewichtsverlies
- conditie verbetering
- infraroodtherapie
- stimuleert vitamine D productie

IRTRAINER

®

OPENINGSUREN
maandag:    8u30 - 12u / 16u - 21u30
dinsdag:     8u30 - 12u / 16u - 21u30
woensdag:    8u - 12u30
donderdag:   8u30 - 12u / 16u - 21u30
vrijdag:      8u - 12u30
zzaterdag:     8u - 13u30

LOCATIES 
www.afslankhuys.be
contact@afslankhuys.be
015 43 32 83

  facebook.com/afslankhuys/

  instagram.com/t_afslankhuys/

INFRABOOSTER
15 minuten = 1u sport
- cellulitisvermindering
- spierversteviging
- verhogen bloedcirculatie
- extra resultaat voor armen, 
binnenbinnenkant dijen, heupen, 
love handles, buik...

YOUR HEALTH - YOUR BODY
extra gratis sessies voor eerste 50 inschrijvingen

OKTOBER = STARTACTIES
met gratis extra sessies

NEW IN MECHELEN
MOTSTRAAT 60 UNIT 9

instagram.com/t_afslankhuys/

ONTDEK ONZE
NIEUWE PRODUCTEN

START 2020 GOED EN

STARTACTIES
+

GRATIS SESSIES

NEW YEAR -NEW YOU

eerste 20

inschrijvingen

tem 20/1

 

 
 

EPC / Plaatsbeschrijving 

info@VeiligBouwenbvba.be 

Gsm: 0476 45 20 43 



Welzijnsschakel De Kar schenkt 150 inwoners uit Brecht en Sint-Lenaarts 
met een kleine portemonnee een mooi eindejaarsgeschenk. Ze krijgen 
een mooi pakket met een handdoek en cadeaubon van de gemeente per 
gezinslid. “Hiermee kunnen ze zichzelf eens iets permitteren wat anders 
niet kan. We wilden eerst zelf een verwenpakket samenstellen, maar de 
mensen weten zelf best waarmee ze zichzelf eens een pleziertje kunnen 
gunnen”, legt  voorzitster Ria Van Ostaeyen uit. 
Het geld daarvoor kregen ze van zes vrienden die in september liefst 
1,400 km aflegden van Venetië naar Brecht. Steven Woenstenborgs, 
Koen van den pas, Jimmy Janssens, Jan Vanden Muysenberg, Jo Torfs en 
Yves Goris deden dit niet zomaar. Ze haalden daarmee 10.000 euro op 
voor welzijnsschakel De Kar. Ze kozen bewust voor een goed doel in de 
eigen gemeente. De Kar was uiteraard erg verheugd met dit initiatief. “We 
hebben nog nooit zo’n grote som mogen ontvangen via zo’n spontaan 
initiatief”, bekent de voorzitster. “Met het geld  kunnen we mensen met 

Dame zoekt werk: als poetsvrouw, 
ook strijken, ik werk  heel 
netjes, tel 0488.39.16.34  Z185

Te huur: Nieuwpoort zeedijk, 
modern app, 1 slpk, 4de 
verd (met lift), prachtig 
zeezicht, vanaf 250 euro/
week, tel 03 449 94 66  Z027

Wij zoeken een getalenteerde, 
enthousiaste dame die onze 3 
middelbare studenten kunnen 
begeleiden bij huistaken 
’s avonds en voor hen kan 
koken, Nederlandstalig is een 
vereiste, ma,di en do avond, 
vrijdag optioneel, prijs overeen 
te komen na een gesprek, 
tel 0476 94 00 88  Z029

Te koop: chalet 93m2, 
Wechelderzande, zeer 
rustig 200.000 euro tel 
0477 25 05 42  Z030

Fonoplaten: ik koop lp’s & maxi 
singles, disco, soul, rock, jazz, 
70-80-90, betaal beste prijs, tel 
0475 76 81 88 (particulier)  Z031

DE KAR DEELT EINDEJAARGESCHENKEN UIT AAN 
BRECHTENAREN MET KLEINE PORTEMONNEE 

ZOEKERTJES

een kleine portemonnee ook eens een feestelijke eindejaar  bezorgen” 
Samen met secretaris Jeanine Verlinden zal ze de pakketten persoonlijk 
bij de mensen thuis bezorgen. 



Naar goede gewoonte vond deze winter op het schoolplein van Sint-
Ludgardis in Schoten Koningshof een groots opgezette kerstmarkt 
plaats. De leerlingen verkochten zelfgemaakte cadeautjes waarvan de 
opbrengst rechtstreeks naar de klassen gaat. Maar er was ook een goed 
doel waarvoor de hele schoolgemeenschap zicht inzette.

“We kozen voor de VZW ‘ Little Heroes’ , opgestart door de familie van 
de tweeling Rémy en Nathan, allebei geboren met hersenverlamming”, 
vertelt directeur Anouck Verstraeten. “Deze VZW focust op de 
ondersteuning van ouders van kinderen met deze aandoening. Het zusje 
van de tweeling, Marie-Alix zit bij ons in de derde kleuterklas.”

SINT-LUDGARDIS SOLIDAIR MET KLEINE HELDEN RÉMY EN NATHAN 

Alle leerlingen van de school versierden een kerstbal die verkocht werd 
aan 1 euro. Verder verkochten de leerkrachte en ouders mooie mutsen 
met het logo van de school op en zong een gemengd koor olv juf Valérie 
liedjes waarvan de opbrengst ook naar de VZW gaat.

Om de samenhorigheid op school te bevorderen liepen alle leerlingen 
met een aangewezen partnerklas de ‘vlammathon’. “Onze kerstmarkt 
kende weer een ongelooflijke opkomst en een groot succes , dat alleen 
kon verwezenlijkt worden door veel helpende handen en een goede 
samenwerking tussen al het personeel van onze school en de ouderraad”, 
aldus directeur Anouck Verstraeten.

Garage De Meyer
Miksebaan 132 - 2930 Brasschaat - 03/651.59.31 - www.garagedemeyer.be

MOBIELE FRITUUR

Frieten I Snacks I Burgers

0476.444.056

  
voor al uw feesten



ZOEKERTJES
Ik zoek beelden in ivoor ook 
in brons of marmer, Liebig 
prenten, zilver, zakuurwerken, 
kleine klokjes, schouwgarnituren, 
oude postkaarten van dorpjes 
tel 03.313.84.58  Z179

Dora Bogaerts (66) is de trotse bezitter van een nieuwe wagen. Directeur Paul 
Goetstouwers van OC Clara Fey trok haar volle zegelboekje uit de massa als 
resultaat van een geslaagde eindejaarsactie. 

Wie in december bij de middenstand van zowel Brecht, Sint-Lenaarts als Sint-
job en de gemeente kocht, kreeg zegels. Vij� ig zegels waren goed voor een 
vol boekje. Daarmee maakte je dan weer kans om een auto te winnen. Deze 
samenwerking was een primeur. Vooral ook om dat voor het eerst niet één, 
maar vijf garages uit Groot-Brecht deelnamen. Hierdoor kan de winnaar nu 
zelf een wagen kiezen. “Ik ben erg verrast. Ik kreeg een leuke telefoon zomaar 
op een doordeweekse avond. Het is echter wel moeilijk kiezen, maar ik krijg 

UNIZO BRECHT, SINT-LENAARTS EN 
SINT-JOB DELEN AUTO UIT 

MET EINDEJAARSACTIE 

REAL ESTATE

UW EIGENDOM
VERKOPEN/VERHUREN?

ONZE TROEVEN 

 |  www.sorenco.be |  vastgoedexpertsT 03  281  08  08 

43 jaar gespecialiseerd in verkoop/verhuur  van vastgoed
Een gegarandeerde vlotte én snelle verkoop

Persoonlijke aanpak
Ruim netwerk en passie voor vastgoed

Professioneel team met kennis van zaken

CONTACTE E R ON S VOOR 

E E N SCHATTI NG & ADVI E S

T  03  385  88  88  |

EEN GRATIS SCHATTING & ADVIES

Charlotte Robberechts biv 507809
Marc Robberechts biv 202329

nog even de tijd om te beslissen”, bekent de winnares. Net vorig jaar hadden 
ze hun achttien jaar oude auto vervangen door een nieuwe. “Met onze wagen 
mochten we de stad niet meer vanwege de lage emissiezone. We konden toen 
natuurlijk niet weten dat we nu een wagen zouden winnen.” Toch is de wagen 
erg welkom bij het gezin. 
“De actie was zo succesvol dat we volgend jaar bij een nieuwe samenwerking 
zelfs twee wagens zullen kunnen wegschenken”, stelde voorzitter Patrick 
Anthonissen tevreden vast. “En ook dan zijn de handelaars van deelgemeenten 
Sint-Job en Sint-Lenaarts bereid om een gezamenlijke eindejaarsactie te 
houden. Daar wordt de Brechtse consument alleen maar beter van. Die krijgt 
zo meer gelegenheid om lokaal te winkelen en daar ook voordeel uit te halen.” 

Projectgronden, afbraakpanden, 
opbrengsteigendommen, etc. 

Contacteer ons op 
0472/98.33.10 

of info@8c8vastgoed.be,
Carolien Snoeys, 

8C8 VASTGOED BVBA

Vakantie in Spanje nabij 
Murcia vanaf 200 euro/week, 
(el+wa+tv+int+zwembad+airco 
inbegr) 500m van strand 
mail roxane.peeters@telenet.
be  of 0479.45.49.42  Z167

Te huur: app. met één 
slaapkamer, te Tenerife Amarilla 
Golf, minstens voor 3 maanden 
tel 0495.26.99.30  Z177

Alle schilderwerken, binnen 
en buiten, vakmanschap, 
renovatiewerk, reparatiewerk, 
behangen, gyproc, tegels, 
pleisterwerk, vloeren, badkamers 
tel 0488.25.06.82 (particulier)  Z186

Te koop: rijwoning Schoten-
Donk, volledig gerenoveerd, 
3 slpk, 195m2, alles hyper 
geïnstalleerd, 399.000 euro, geen 
immo, tel 0497.44.06.64  Z166
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ZOEKERTJES

Te koop: nieuwe Toner 
Xerox Phaser 7500, p.o.t.k. 
tel 03.658.46.39  B10

Te koop: 4 winterbanden 
195 euro Michelin Alpin 
voor Berlingo op velg goede 
st 0478.49.88.36  Z058

Te huur: app te Brasschaat, 
ruime wnkmr, kkn, badkm, 
2 slpk 700+40 euro tel 
0498.86.93.60  Z059

Ik koop: alles van Nintendo, 
Sega, Playstation, evenals 
oude strips, cd’s, dvd/bluray, 
allerhande Multimedia, leuke 
curiosa, oud speelgoed enz. 
Kortom, hebt u iets leuke in 
de aanbieding, geef me een 
seintje tel 0487.365.100  Z060

Te koop: nieuwe diepvrieskist, 
inhoud 200 liter, we dachten 
dat het een ijskast was, 
nieuwprijs 219 euro onze prijs 
180 euro tel 0475.92.73.16  Z061

Te koop: Led Tv HD Philips 
81cm zeer goede staat, 80 
euro tel 0468.17.51.64  Z062

Viel de dag vlak na de 
kerstvakantie wat ongelegen? 
Of vonden de Driekoningen van 
Wijnegem de nieuwe locatie – 
het parochiecentrum – niet en 
trokken ze uit gewoonte toch 
naar het gemeentehuis? 

Er meldden zich maandag 
‘slechts’ 22 groepjes met in 
totaal vijftig zangertjes aan 
voor de uitvoering van hun 
zelfgekozen driekoningenlied, 
in aangepaste klederdracht. 
Want dat staat in het 
reglement van de Wijnegemse 
Driekoningenwedstrijd. 

Dat is een magere opkomst 
wetende dat er bv. twee jaar 
geleden nog 64 groepen 
kinderen door de straten 
van Wijnegem trokken. Aan 
het enthousiasme van de 
organiserende verengingen 
Gezinsbond, Heemkring, 
Jeugdraad, Femma, KWB, 

SLECHTS VIJFTIG KINDEREN VOOR 
‘THE VOICE DRIEKONINGEN EDITION’
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GOUD- EN PELSAANKOOP
BREDABAAN 427 - BRASSCHAAT - TEL. 03-689 35 15

GOUD
Aankoop van gouden sieraden van 
alle aard, oud goud, break goud, 
gouden tanden, munten, staven, 

platina, ringen in goede staat, 
broches, kettingen 

(armbanden bij voorkeur in brede 
vorm), colliers, medailles, gouden 

uurwerken (ook defecte)

ZILVER

Sieraden, Munten, staven,
zilverwerk, bestek (800er en 900er)

BARNSTEEN
Kettingen,

bestek,
stukken van alle aard.

Bij voorkeur de kettingen
in ovale of ronde vorm en

in gele- of melkkleur.

AANKOOP VAN

Handtassen in krokodillenleer,
oud porselein, antieke poppen

In een bereik van 100km komen we gratis bij u thuis

Wij
betalen tot 
€1500
voor oude

pelsen
bij verkoop van oud goud

WIJ BETALEN TOT €45/GR

DI.

14/01
10u-19u 10u-19u

15/01

WO.

10u-19u

16/01

DO.

10u-19u

17/01

VR.

10u-19u

21/01

DI.

10u-16u

18/01

ZA.

10u-19u

20/01

MA.

GOUD- EN PELSAANKOOP
BREDABAAN 427 - BRASSCHAAT - TEL. 03-689 35 15

GOUD
Aankoop van gouden sieraden van 
alle aard, oud goud, break goud, 
gouden tanden, munten, staven, 

platina, ringen in goede staat, 
broches, kettingen 

(armbanden bij voorkeur in brede 
vorm), colliers, medailles, gouden 

uurwerken (ook defecte)

ZILVER

Sieraden, Munten, staven,
zilverwerk, bestek (800er en 900er)

BARNSTEEN
Kettingen,

bestek,
stukken van alle aard.

Bij voorkeur de kettingen
in ovale of ronde vorm en

in gele- of melkkleur.

AANKOOP VAN

Handtassen in krokodillenleer,
oud porselein, antieke poppen

In een bereik van 100km komen we gratis bij u thuis

Wij
betalen tot 
€1500
voor oude

pelsen
bij verkoop van oud goud

WIJ BETALEN TOT €45/GR

Kostenloze

AFHAAL-
SERVICE
na afspraak

Zonder risico,Vrijblijvende offerte,Transparante afhandeling,Ernstige aankoop,Directe contanteuitbetaling.

Toneelvereniging KWTG, 
Davidsfonds, cultuurraad en 
zangkoor Fidelitas lag het 
alleszins niet. Ook Lieve Kelders, 
voorzitter van de gemeenteraad, 
en de schepenen Leen Wouters 
en Maarten Janssens waren op 
post om te jureren. 

Zij verkozen De Molentjes uit 
de Molendreef tot winnaar, 
maar voor alle Driekoningen-
groepjes waren er centjes, 
een pannenkoek en warme 
chocomelk. En natuurlijk zagen 
ze er allemaal om ter schattigst 
uit, die Wijnegemse koningen en 
koninginnen.



Niet de grootste dealer, wel de klantvriendelijkste
• al 40 jaar persoonlijke service 
• vlotte openingsuren
• moderne werkplaats met permanent geschoold personeel

Beukenlei 19-23, 2960 St-Job Brecht - 03/636 42 94
danny@renaultsintjob.be - www.renaultdebeuckelaer.be
Alle werkdagen geopend van 7u30 tot 19u / Zaterdagvoormiddag van 8u tot 13u

Volg ons 
op Facebook

BRECHT – EERSTE BAL VAN DE 
BURGEMEESTER WORDT HEEL 

POSITIEF ONTHAALD  

Ruim driehonderd inwoners gingen op de uitnodiging van burgemeester Sven 
Deckers (N-VA) in. Hij is best tevreden met de opkomst op de eerste editie van het 
Bal van de Burgemeester. “De reacties zijn ook heel positief. Er komt zeker een 
tweede bal”, bevestigt hij.

“Het was vooraf best spannend omdat je met zo’n nieuw initiatief nooit weet 
of het aanslaat. Maar ik heb alleen maar positieve reacties gehoord. Er waren 
burgers van alle geledingen die hier met elkaar aan de praat zijn geraakt. We 
hebben dus wel burgers met elkaar kunnen verbinden. Ook het opzet om er geen 
politiek feest van te maken, is gelukt, want alle partijen -ook de oppositie- waren 
vertegenwoordigd”, benadrukt Deckers. “Het gaat hier ook om een initiatief ten 
voordele van een goed doel en dat hee�  niets met de politieke kleur te maken. 
Brecht is een relatief rijke gemeente en toch is er ook veel armoede. Als gemeente 
kunnen we daar niet voor de volle 100% een antwoord op bieden. We zijn de 
talloze vrijwilligers ontzettend dankbaar voor hun inzet voor deze mensen. We 
hebben hen gewoon nodig.” 

Het goede doel was Groot Brecht met een hart van Neos Groot Brecht die 
alle verenigingen in Brecht aanzet om een actie voor de armere Brechtenaar 
op te zetten. Met het bal gee�  de burgemeester het goede voorbeeld. “Het is 
fantastisch dat na twintig jaar de draad van het bal opnieuw is opgepakt en 
dat dan in primeur voor onze actie is gekozen”, stellen voorzitter Gust Joosen 

en secretaris Maria Struyven, de twee trekkers van Groot Brecht met een hart. 
De opbrengst zal op de Paasmarkt worden bekendgemaakt. Ook Leo Meeussen 
die twintig jaar geleden het initiatief hiervoor nam, vindt het bal geslaagd. “Het 
was een goed idee om de ondernemers uit te nodigen, maar het mag nog breder 
opengetrokken worden”, meent hij. En die ondernemers hebben ook veel lof. “Het 
is een gezellig feest, ideaal ook om bij te praten. De burgemeester loopt hier 
gewoon tussen de mensen, hij is erg aanspreekbaar en dat wordt gewaardeerd”, 
reageert Tom Vorsselmans die met collega’s van Eco-Technics naar het bal is 
gekomen.
De eerste editie wist ruim driehonderd inwoners naar feestzaal Molenhof in 
Brecht-centrum te lokken. “Een schitterende locatie voor de eerste editie en ook 
het Molenhof hee�  de actie goed gesteund”, stelt de burgemeester. Toch denkt 
hij er aan om het bal de volgende jaren telkens naar een andere deelgemeente 
te verhuizen. “Zo komen wij dichter naar de inwoners toe”, beklemtoont Deckers.

 Wij verbouwen - metsen - vloeren - bezetten en tegels
roofi ng dakwerken - schouwen - plastiek- riolering en beton

20 jaar ervaring
Gratis bestek - zachte prijzen

Ben Bogaerts BVBA
Tel. 03/313 61 57 - Gsm 0475 98 16 67

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.

W.G.L

SALONCONDITIES

WC LEKT !
SCHOTEN LOODGIETER
NIEUW OF REPARATIE

0477/ 78 57 64



Dan is een correcte waardebepaling natuurlijk van essentieel belang! 
Kosteloos en zonder enige verplichting helpen wij jou 
hier efficiënt mee verder

Weet jij hoeveel jouw eigendom waard is?
Wil jij jouw eigendom verkopen?

2 De opgemaakte waardebepaling wordt vervolgens toegelicht tijdens een 
vervolgafspraak.

3 Jij bent nog steeds volledig vrij om te beslissen al dan niet met ons in zee te 
gaan.

4 INTERESSE? Vul het formulier in via onderstaande websitelink  of scan 
bovenstaande QR-code en wij contacteren u zo spoedig mogelijk terug.  
www.goetstouwers.be/nl/gratis-schatting

1 Één van onze ervaren medewerkers komt langs om een professionele 
waardebepaling op te maken.

Hoe gaat het in zijn werk?

Elk seizoen kom ik met de post a
an,

vervolledig je de puzzel van 4,

dan win je een leuke prijs!



OUDERS VAN PIEPKLEIN 
KLEUTERPARADIJSJE 
GELOVEN ER NOG IN          

Na meer dan zestig jaar houdt het piepkleine wijkschooltje Elshout 
in Schoten eind juni 2020 op te bestaan. Of misschien toch niet? De 
bijna gesloten schoolpoort staat alleszins terug op een kier dankzij 
de erg weerbare oudergroep die een echte overlevingsstrijd voert.

Elshout, een wijkafdeling van de vrije Bloemendaalschool, moet één van 
de kleinste schooltjes van Vlaanderen zijn. Vandaag zijn nog maar twee 
kleuterklassen met in totaal zestien kindjes. Die worden in de watten 
gelegd door de juffen Tina en Anoek in de ene klas en juf Birthe in de 
andere.
 
Dat het einde mogelijk in zicht is, heeft meerdere redenen. Het 
gebouwtje is verouderd en slecht geïsoleerd. Daarnaast speelt mee 
dat het vicariaat, eigenaar van gebouw en terrein, het schoolbestuur 
oplegt om in geval van verdere erfpacht, de grond van de school op 
eigen kosten te splitsen van de andere parochiale gebouwen. Dat is een 
dure en omslachtige operatie. Maar de hoofdreden is een gebrek aan 
kleuters. Zestien is al niet veel en volgend schooljaar zwaaien er daarvan 
alweer zeven af, op weg naar het eerste leerjaar van de hoofdschool in 
Bloemendaal.

Bij Frank Van Herwegen (49), internationaal bekend als dj F.R.A.N.K, en 
echtgenote Iris Mattheeussen, sloeg de mededeling dat 30 juni 2020 de 
allerlaatste schooldag wordt voor het wijkschooltje Elshout, in als een 
bom. Hun zoontje François (4) zit al op Elshout en is er heel gelukkig. 
Het is de bedoeling dat zijn broertje Fons (2,5) hem in februari vervoegt. 
“Dit schooltje is fantastisch. Ik ben hier destijds als kleuter zelf nog 
naar school geweest net als al mijn zussen. En het gaat er nog net zo 
gemoedelijk aan toe als vroeger”, vertelt Frank. “De kindjes worden om 
half negen door de juf samengeroepen met een ouderwetse handbel. 
Maar het toegepaste concept van leefgroepen is ook vernieuwend en 
verrijkend. Kleuters van verschillende leeftijden zitten door elkaar 
samen in de klas. Ze helpen elkaar zo veel meer dan in een gewone 
school. De speelplaats is één brok natuur.” 

Frank en Iris staken de koppen bijeen met de andere ouders die al even 

ontgoocheld zijn over de beslissing van het schoolbestuur. Ze broeden 
op een strijdplan om de sluiting van hun wijkschooltje alsnog te 
voorkomen. “Het blijkt dat we in onze kleine oudergroep toch over heel 
wat verschillende talenten hebben. We gaan de krachten bundelen en 
opnieuw leven brengen in deze school”, klinken de ouders erg strijdbaar 
tijdens een bijeenkomst. 

Tijdens een eerste onderhoud met het schoolbestuur, dwong de Elshout-
ouderraad alvast veel respect af. Begin januari dienen de ouders hun 
concreet overlevingsplan in. Op 15 januari zal het schoolbestuur de 
knoop dan doorhakken. “We willen dit prachtige schooltje vooral meer 
bekendheid geven want die ontbreekt nu”, stelt Iris vast. “Door de 
recente ruchtbaarheid alleen al zijn er twee kindjes bijgekomen. We 
zijn er zeker van dat het aantal nog flink kan groeien als meer mensen 
van het bestaan ervan op de hoogte zullen zijn. De ligging is bovendien 
ideaal qua bereikbaarheid: op het snijpunt van Schoten, Brasschaat en 
Schilde.” 

Rita Lauwers, directeur van de Bloemendaalschool en het wijkschooltje 
wil de actievoerders nog niet te veel hoop geven, maar staat net als de 
raad van bestuur te kijken van de weerbaarheid van de ouders. “Ik heb 

veel sympathie voor hen. Maar we zouden toch aan 26 tot 30 kleutertjes 
moeten geraken om voldoende levensvatbaar te zijn op lange termijn. 
De kinderen zullen dus ook vanuit andere wijken naar Elshout moeten 
komen. Dat wordt een hele uitdaging. Als we samenwerken, is het 
misschien toch nog mogelijk. De deur staat alleszins teug op een kier.”
• Zie facebookpagina : Leefschool Elshout moet blijven

Te koop gevraagd: 2de H. 
aanhangwagen, mag werk 
aan zijn, geen geremde, 
tel 0492.263.118  Z9

Te koop gevraagd: 
schilderijen, spullen van 
zolder, curiosa, varia, enz tel 
03.663.65.70 (particulier)  Z10

Alle schilderwerken binnen 
en buiten door Poolse 
mannen, tel 0496.08.41.68 of 
0496.63.79.78 (particulier)  Z11

Gezelschapsdame, bejaardenhulp 
met ref. en ervaring, bied hulp aan 
bij u thuis 24/24 7/7 eigen vervoer 
zone 03 tel 0477.28.64.39  Z12

ZOEKERTJES



Het gemeenschapscentrum ’t Gasthuis in Wijnegem was trouwens 
begin januari het decor voor feestelijkheden dankzij Wintergem.  Het 
winters cultuurfestival had onder meer een poëtische vuurshow, 
muziektheater en concerten in petto, maar met een éénwielerhappening, 
clowneriehappening en workshop bierproeven had het programma ook 
een luchtiger luik. En natuurlijk werd er aan de drank- en eetkraampjes 
onder vrienden en buren ook  geklonken op het nieuwe jaar.

WIJNEGEM WARMT ZICH AAN 
POËTISCH VUUR EN WARME DRANKJES 

OP WINTERAVONDEN

Te koop: Costa Blanca, Orihuela 
Costa, La Zenia, appartement 
1ste verdiep in afgesloten 
urbanisatie, gemeensch. 
zwembad, terras vooraan zicht 
op park, dakterras, zicht op zee, 
ruime living, open kkn, 2   slpk, 
1 badk, 500 tot zee + 500m tot 
shoppingcenter (150 winkels) 
vlakbij supermarkt, instapklaar, 
gemeubeld, 138.950 euro 
tel 0034.660.86.33.89  Z13

Te huur: Calpe, prachtige app, 2/4 
pers, zeedijk, zonkant, gr terras 
zeezicht, tv Vl, Wifi, alle comfort, 
foto’s tel 03.326.13.87  Z14

Schrijnwerker zoekt werk: 
1ste klas kasten, dressings tel 
0477.27.46.97  (particulier)  Z19

ZOEKERTJES

PAALSTRAAT 94
WOENSDAG T.E.M VRIJDAG 10U30 -17U30 

ZATERDAG 10U30 -17U 
OOK OP AFSPRAAK

DIRECTE BETALING

NIEUW IN SCHOTEN

=
AANKOOP VAN OUD GOUD, 

OOK IN SLECHTE STAAT 

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

Jonge schrijnwerker wil bijklussen 
na zijn werk, ook in de weekends. 

Klein schrijnwerk / kasten 
monteren /klein schilderwerk/ 

bestaand schrijnwerk aanpassen, 
en tuinwerk.

Ik kom gegarandeerd kijken. 
Gelieve mij te contacteren na 

17u00 of in de weekends op het 
volgend nummer 0472.198 719 
of mail: nielsdaes@hotmail.com

Meer dan 300 deelnemers (lopers en wandelaars), een hoop 
enthousiaste supporters en heel wat vrijwilligers met een warm hart 
zorgden voor een succesvolle tweede editie van Schoten Loopt Warm. 
Het solidariteitsevenement op en rond de atletiekpiste in het park van 
Schoten werd op poten gezet door de gemeentelijke sportdienst in 
samenwerking met tal van sportclubs en andere verenigingen.
Ook schepen van sport Paul De Swaef trok die avond de loopschoenen 
aan en was zelfs op voorhand gaan trainen. De medewerkers van 
de sportdienst hadden voor de gelegenheid hun retro-sportoutfit 
aangetrokken. En een groep Schotense brandweervrijwilligers liep de 
rondjes op de piste gekleed in zware interventiekledij, met helm op het 
hoofd. Burgemeester Maarten De Veuster hield het bij ‘vuri’ supporteren.
“We zijn erg blij dat we 3167.11 euro hebben kunnen overschrijven naar de 
Koning Boudewijnstichting, die op hun beurt dat geld doorstorten naar 
vzw Koraal, dat op het domein van Kasteel Horst kinderen opvangt die 
tijdelijk niet thuis in het eigen gezin kunnen verblijven”, vertelt gemeentelijk 
sportclubondersteuner en drijvende kracht Karen Van Staeyen.
Zij dankt de vele helpende handen die van Schoten Loopt Warm een groot 
succes maakten: Kinderen, jongeren en begeleiders van Koraal afdeling 
Horst, S.A.V., KFC Schoten SK, dj Geert Van Echelpoel, Kris Van de Mieroop 
en Kathleen Colpaert van feestzaal Gelmelen, freerunningteam turnkring 
Sint-Jozef o.l.v. Kris Daem, leden van de sportraad, duikclub DUCS, de 
milieudienst, Weggeefwinkel ’t Donorke, Simikos en zeker ook iedereen 
die kwam meelopen. 

SCHOTEN LOOPT MASSAAL 
WARM VOOR KORAAL



ZOEKERTJES

Visvakantie aan het 
Riszameer, in Hongarije, info, 
ikganaarhongarije.be  A28

Te koop: 4 winterbanden, met al 
velgen voor Citroën – C5 Michelin 
Pilot Alpin, 215/55/R16  93h m+s 
radial tubles, 160 euro voor 
de vier tel 03.663.23.56  A27

Platte wagen voor tractor en een 
kipwagen, paardezadel, wintek 
50 euro tel 0476.23.72.24 A29

Te koop: stacaravan op 
Dennenbad te Schoten, op 
perceel Rbis 7 tel 03.658.96.66 
of gsm  0477.59.27.24  A31

Te koop: rode betonklinkers 21m2 
en 8m2, sier kasseitjes, gratis 
ter beschikking tel 03.658.96.66 
gsm 0477.59.27.24  A32

Vakantiehuis voor 8 pers: aan 
het Tiszameer Hongarije, info: 
ikganaarhongarije.be  A30

Te huur: glvl nwb app met Zuid 
tuin/terras, centr Schoten, L. 
Weijtenstr 19, living met ing 
kkn, 1 slpk met open badk, 
voll geschilderd instapkl, alles 
keramisch parket en tegelvloer, 
750 euro/mnd + 40 euro alg 
k, staanpl optioneel 40 euro/
mnd tel 0476.46.60.06  A23

Burgemeester Maarten De Veuster en N-VA-afdelingsvoorzitter Kim 
De Hondt ontvingen Vlaams minister-president en partijgenoot Jan 
Jambon als eregast en spreker op de jaarlijkse en dit keer uitverkochte 
parochiezaal Heilig Hart in de wijk Deuzeld. De lokale mandatarissen 
zorgden ervoor dat de bordjes en glazen lekker gevuld bleven.

Jambon speelde als Brasschatenaar een semi-thuismatch in Schoten. 
Hij onderstreepte vooral de N-VA-ambitie om volop te investeren in 
onderwijs: de lat omhoog, leerkrachten weer voor de klas, in eigentijdse 
gebouwen. “Dat moet gebeuren, ook al zijn er hiervoor besparingen op 
andere uitgaven nodig”, aldus Jambon.

Verder stelden afdelingsvoorzitter De Hondt en de burgemeester ook 
Silke Kegeleers, Sven Lams en Arne Vermeersch voor.  Zij zullen voortaan 
mee hun schouders zetten onder Jong N-VA Schoten.

VLAAMS MINISTER-PRESIDENT 
EREGAST BIJ  N-VA SCHOTEN

Feestzalen 
Gambrinus

0497/26.88.32 
www.feestzalengambrinus.be 

Feestzalen 
Gambrinus

0497/26.88.32 
www.feestzalengambrinus.be 

Feestzalen 
Gambrinus

0497/26.88.32 
www.feestzalengambrinus.be 

Stijn Bevers BVBA
Sierbestratings- en rioleringswerken

0472/41.78.37
info@stijnbevers.be     www.stijnbevers.be

nieuwbouw - renovatie - herstelling
Plaatsen van rookmelders

Domotica !
Tel. 03 383 45 56

GSM 0495 57 22 10
BIT1@telenet.be

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: App. 4 p. te Orihuela-
Costa (C. Blanca) met Am. Kkn, 
douche, badk, terras, Wifi, 
TV-Vl, airco, nabij boulevard, 
supermarkt, shopping center, 
markt voor de deur op donderdag, 
wandelweg langs zee, zicht op 
Mar Menor, vrij van 16.1 tot 
april, juli – augustus, december 
te bevr tel 0497.35.08.67  Z5

Verzamelaar koopt oude 
munten en bankbiljetten tel 
0475.34.21.18 (particulier)  Z6

Dame zoekt werk: als 
poetsvrouw, ook uw strijk doen, 
niet rookster, werk heel netjes, 
enkel serieuze aanbiedingen 
a.u.b., tel 0484.47.68.29  A12

ZOEKERTJES

Sinds januari zullen de sluizen op het Albertkanaal ook op zondag 
en dus zeven dagen per week, 24 uur per dag werken. De Vlaamse 
Waterweg spreekt van een historische beslissing. De meeste 
binnenschippers en zeker de reders juichen de maatregel toe.

De zes sluizencomplexen op het Albertkanaal, waaronder de drie 
sluizen in Wijnegem, worden momenteel bediend van zondagavond 
22 uur tot zaterdagavond 22 uur. Alleen als de economische 
noodzaak werd aangetoond, er tijdig een aanvraag gebeurd door 
de schipper in kwestie en hij er ook nog voor betaalde, gaan de 
sluisdeuren ook op zon- en feestdagen open. Daarom zie je op 
zondag vaak heel wat schepen achter elkaar voor de sluis aan de 
kade liggen wachten. 

“De sterke groei van de containerbinnenvaart en de 24/7-economie 
aan het Albertkanaal maakten dat het aantal aanvragen voor 
sluisbediening op zon- en feestdagen de voorbije jaren sterk 
is toegenomen. Daarom besliste de raad van bestuur na een 

VOORTAAN OOK OP ZONDAG 
VERSASSEN IN WIJNEGEM       

bevraging in de sector om vanaf 2 januari 2020 de sluizen de klok 
rond te bedienen. We gaan hiervoor ook geen extra kosten meer 
aanrekenen”, aldus Liliane Stinissen van De Vlaamse Waterweg. 

In de binnenvaartsector wordt de maatregel toegejuicht. “In de 
rest van Europa kan dit al veel langer. Vlaanderen kon dus niet 
achterblijven”, aldus Eric Notterdaeme van de MS Barbuda. Ook 
Ronald Somers, ceo van de rederij Somtrans met kantoren vlakbij 
het sluizencomplex van Wijnegem, is De Vlaamse Waterweg 
dankbaar. “De capaciteit van een binnenschip neemt hiermee in één 
keer met 15% toe. En reders hoeven de bemanning van hun schip 
ook niet langer te betalen om een dag niets te doen. Wij hebben op 
elk van onze tankschepen toch telkens vier bemanningsleden aan 
boord. Reken maar uit.”

INRICHTEN PRAKTIJKRUIMTEN EN HANDELSPANDEN: 
toonbanken en bureaumeubel op maat, kasten, 

trendy verlichting, indien gewenst advies en ideeën.
Ook kleine aanpassingen en opfrissing van uw zaak 

mogelijk. Korte wachttijden, zelfwerkend zaakvoerder.
Crea-things : 0479/895609

KRAAN LEKT!
SCHOTEN LOODGIETER

Nieuw of reparatie 
0477/78 57 64



De Metropoolstraat langs het Albertkanaal werd terug opengesteld voor het 
verkeer. Volgend jaar wordt er verder gewerkt maar dan kan het verkeer wel 
door, zij het traag.
De ruim 15.000 automobilisten die dagelijks langs het Albertkanaal van 
de Voorkempen naar de stad en haven rijden, moesten sinds 23 september 
een andere route zoeken. Dat leidde tot heel wat drukke verkeer op andere 
Schotense wegen. De werken kaderen in de geplande verbreding van het 
Albertkanaal. Het kanaal wordt hier gemiddeld 15 meter breder. Over een 
strook van ongeveer 1,1 kilometer wordt ook een nieuwe kaaimuur aangelegd.
De omleiding voor auto- en vrachtverkeer liep drie maanden via de brug van 
de Houtlaan, de Bisschoppenhoflaan en brug van den Azijn. Fietsers mochten 
wel door. Komend van Schoten volgden ze een met betonblokken beveiligde 
strook naast de rijweg. De aannemer legde in de aanpalende weide een tijdelijk 
comfortabel fietspad in asfalt aangelegd richting Liebiglaan om fietsers 
comfortabel rond de werf te loodsen.
Maar dinsdag 31 december werden de gedeeltelijke afsluitingen ter hoogte van 
de Hoogmolenbrug en de volledige wegversperring aan de VDAB-gebouwen 
weggenomen. Hiermee zijn de werken nog lang niet voltooid. Het hele jaar 2020 
nog wordt verder gewerkt in de Metropoolstraat. Maar tijdens die zogenaamde 
fase 2 kan het verkeer wel altijd door, ofwel over de bestaande ofwel over 
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Filip Meyvis 
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METROPOOLSTRAAT: WERKEN GAAN 
VERDER MAAR VOORTAAN ZONDER 

AFSLUITING RIJBAAN      

ZOEKERTJES TE HUUR MARIABURG
Nijverheidslei 2-12

Nieuwbouw met lift en lichte twee-
slaapkamer appartementen met tuin 
en/of terras incl. autostaanpaats. 
Centrale doch rustige ligging. Kwali-
teitsvolle afwerking, huurprijzen vanaf 
825e/maand provisie 65e/maand

Meer informatie 0473 45 77 37
Batimmo Vastgoed

Te koop: splinternieuwe 
slaapkamer, nw koelkast, 
prijs otk tel 0476.754.998

Te koop: propere golfballen, 
prijs 50 euro voor 100 
ballen, tel 03.658.10.88

Te koop: appartement in 
Benijofar, Alicante, 110m2, 
1ste verdiep, lift, 2 slpk, 2 
badk, aparte kkn, salon, 
eetk met terras, airco, groot 
zonneterras, autostaanplaats 
in garage, prijs 113.500 euro 
tel 0034 660863389, email: 
der idder jan101@gmai l .com

Nieuwbouw/renovatie

Video- en parlofonie

Elektrische laadstations

Conform maken van uw installatie

Domotica

http://www.emas.be

Tel 03/275.14.54

GSM: 0484.83.52.73

Van Beethovenlei 46 bus 3

2900 Schoten

Nieuwbouw/renovatie

Video- en parlofonie

Elektrische laadstations

Conform maken van uw installatie

Domotica

http://www.emas.be

Tel 03/275.14.54

GSM: 0484.83.52.73

Van Beethovenlei 46 bus 3

2900 SchotenNieuwbouw/renovatie


Video- en parlofonie

Elektrische laadstations

Conform maken van uw installatie

Domotica

http://www.emas.be

Tel 03/275.14.54

GSM: 0484.83.52.73

Van Beethovenlei 46 bus 3

2900 Schoten

Nieuwbouw/renovatie

Video- en parlofonie

Elektrische laadstations

Conform maken van uw installatie

Domotica

http://www.emas.be

Tel 03/275.14.54

GSM: 0484.83.52.73

Van Beethovenlei 46 bus 3

2900 Schoten

Nieuwbouw/renovatie
Video- en parlofonie
Laadpunt elektrische wagen
Conform maken van uw installatie
Domotica

de nieuwe rijweg. Ter hoogte van de werfzone - tussen Kruiningenstraat en 
Hoogmolenbrug -  geldt wel een snelheidsbeperking van 30 km/u.



Te huur: appartement in De Panne, 
modern luxe hoekapp. 120m2 met 
terras 40m2 gans de dag zon en 
zeezicht, enkele stappen van de zee 
op de Esplanade, verkeersvrij en 
rustig! Grote lv met open kkn met 
allerlei toestellen, 2 badk 1 met bad 
en 1 met inloopdouche, wasmachine 
en droogkast, 2wc’s, 3 slpk met 
dubbele bedden 180cm en kast, 
parkingplaats onder het gebouw, 5de 
verd, max 6 pers, winterverhuur 580 
euro + verwarming infrarood, okt tot 
/met april per week, zomer: vrij vanaf 
25/7 tot 29/8 per week 750 euro = 
all-in, september 625 euro alles 
inbegrepen inl tel 0479.44.35.15  Z158

ZWAAN PLUS LOOPT VOOROP 
TEGEN VEREENZAMING

ZOEKERTJES

Binnen het bestuur van Wijk Zwaan, gelegen tegen de grens met Sint-
Job-in’t-Goor, werd vorig jaar door Vera Smet de vraag gesteld of de 
vereniging iets extra zou kunnen betekenen voor de maatschappelijk 

zwakkeren binnen de wijk. Om dit concreet aan te pakken werd contact 
gelegd met schepen voor Sociale Zaken Véronique d’Exelle (N-VA) die 
Smet in contact bracht met Inge Ledoux, regisseur buurtgerichte zorg. 
Wijk Zwaan werd als pilootproject opgestart binnen Schoten.
   
Na een zeer geslaagde taartjesronde in november in samenwerking met 
OCMW Schoten bij 26 80+ers in de wijk, werd onlangs een kerstfeest 
georganiseerd waarbij extra veel aandacht werd besteed aan deze  
kwetsbare groep inwoners. 

Het werd een unieke samenwerking van wijkbewoners die zorgden 
voor gebak, vrijwilligers die instonden voor de ontvangst, een gezellige 
babbel en een bloemstukje om me nar huis te nemen, en het mooie kader 
van het clubhuis van SWK (Schotense Waterski Klub) dat trakteerde op 
koffie en thee. 

“Onder de naam Zwaan Plus zal onze Wijk Zwaan voortaan concreet 
aan de slag gaan met Buurtgerichte Zorg naar alle leeftijdsgroepen 
van onze wijk”, aldus voorzitter Mike Valcke. “De vrijwilligers van Zwaan 
Plus zullen samen de strijd tegen de veréénzaming aangaan en er voor 
zorgen dat alle bewoners betrokken worden bij het wijkgebeuren.” 

KLEINE EN MIDDELGROTE 
RENOVATIE- EN 

OPFRISSINGSWERKEN 
AAN UW WONING: 

Vloeren, schilderen, 
deuren, terrassen, 

badkamers,…
Korte wachttijden, ook 

kleine werken geen 
probleem.

Zelfwerkend 
zaakvoerder: Invago 
bvba 0479/895609.

Denys & Co

Inkoop ouD gouD, 
juwelen en munten.

HerstellIngen 
en eIgen ontwerpen.

unIeke gouDen 
en vIntage juwelen 

BreDaBaan 246, BrassCHaat 
03 430 20 83





In het fotoarchief van De Bode 
zitten honderden oude foto’s 
waarvan we zelf al niet meer 
weten wanneer de foto genomen 
is of wie of wat er op de foto’s 
staat. Toch zijn we ervan 
overtuigd dat menig lezer hier 
best nog wel (ondertussen) oude 
bekenden zal op herkennen. 



Turnhoutsebaan 392 - 2970 Schilde
T 03 309 00 00 - F 03 309 30 63
www.immovdl.be - info@immovdl.be 
Ruime parking voor het kantoor

Eddy & Frederik Van den Langenbergh.
Vrijblijvend gratis schatting

voorgevel

TE KOOP - SINT-ANTONIUS

TE KOOP

NIEUWBOUWAPPARTEMENTEN Handelslei 
74-76
- 5 3 ruime energiezuinige luxueus afgewerkte
        appartementen
  met 2 slaapkamers
- Zeer centrale ligging
- Parkeergarage in de kelder
- Lift tot in de kelder
- Zuiderterrassen
- Veilige in- en uitgang garage via Achterstraat
- Vrije keuze van afwerking
- Ventilatie type D
- Standaard vloerverwarming

VERKOCHT

VERKOCHT

ZOERSEL

D 359.000

Prachtig onderhouden woning 145m2 op een perceel van 
1000m2 met volledig aangelegde tuin met extra garage. 
De woning is van bouwjaar 1990 en heeft 1 slaapkamer, 
zonnepanelen, vloerverwarming en een garage, die kan 
omgebouwd worden tot 2de slaapkamer.

HALLE-ZOERSEL

D 449.000

Luxueus nieuwbouw penthouse 195m2, gelegen op de 
2de verd. (bereikbaar via de lift). Het bestaat uit 2 zeer 
ruime slpks en zeer groot terras 30m2 met prachtig zicht. 
Het appartement is afgewerkt aan de hoogst mogelijke 
kwaliteit. Incl. carport, privé kelder en fietsberging.

Turnhoutsebaan 392 - 2970 Schilde
T 03 309 00 00 - F 03 309 30 63
www.immovdl.be - info@immovdl.be 
Ruime parking voor het kantoor

Eddy & Frederik Van den Langenbergh.
Vrijblijvend gratis schatting

voorgevel

TE KOOP - SINT-ANTONIUS

TE KOOP

Handelslei 76 • 2980 Zoersel
T. 03 309 00 00 • F. 03 309 30 63

info@immovdl.be
www.immovdl.be

D 695.000

SINT-ANTONIUS

Woning 262m² is gelegen in rustige straat op een mooi, 
zuid-west-georiënteerd perceel 1500 m². Ze heeft een knappe in-
dustriële look, inpandige garage en bevat 3 ruime slaapkamers, 
badkamer met ligbad en inloopdouche. De tuin is volledig om-
heind en heeft achteraan een prachtig zicht op de weilanden. Ver-
dere troeven van deze energiezuinige woning (103 kWh/m²) zijn 
een  conforme elektriciteitskeuring en vloerverwarming.

SCHILDE

D 795.000

Prachtige villa 330m2, gelegen op een schitterend perceel 
3561m2 in de wijk Den Drijhoek. De woning is volledig 
gerenoveerd in 2004 en voorzien van 4 ruime slpks en 2 
badk. De tuin is volledig aangelegd en voorzien van garage.

PASTOOR FLOR BLIKVANGER IN 
OPGEKNAPT KADDISH-CAFÉ          

Dat Flor Stes Kaddish een warm hart toedraagt, is bekend. Maar het 
Schotense jeugdhuis heeft ook veel waardering voor de stilaan enig 
overgebleven Schotense pastoor en geëngageerde ‘huisbaas’. “Hij 
is onze beschermengel. We brengen graag hulde aan Flor met een 
gigantisch portret in ons pas opgeknapt café”, aldus beroepskracht 
Sarah Ivens en kunstenaar Jorn Verachtert 

In de plaats van de donkere kleuren bordeaux en zwart werd bewust 
gekozen voor wit en groen. Die kleuren passen ook mooi bij de nieuwe 
zelfgemaakte zitbanken uit plaatmateriaal van geperste houtschilfers.
 
“Uiteraard kon een duurzame toets niet ontbreken”, aldus Sarah, 
die samen met haar team onlangs nog de gemeentelijke milieuprijs 
in ontvangst mocht nemen. “Voor de kussenslopen hebben we 
‘afgedankte’ stof van de winkel Stoffe & Koffe geüpcycled. De plantjes 
werden voor een groot deel gestekt.” 

Blikvanger in het vernieuwde café is zonder twijfel het gigantisch portret 
van Flor Stes. Je zou op deze plek eerder de beeltenis van een hippe 
rapper of ruige rocker verwachten, maar in Kaddish werd dus gekozen 
voor een pastoor. Niet toevallig, zo blijkt. 

“Flor Stes is al sinds hij veertig jaar geleden in Schoten neerstreek en 
lang voor onze tijd, de grootste supporter van Kaddish”, weet Sarah 
Ivens. “Hij zit echt in met het jeugdhuis, komt hier geregeld een pintje 
meedrinken en wil weten wat er leeft onder de jongeren. Dat die niet 
meer zo massaal als vroeger afzakken naar het jeugdhuis, baart hem 
wel zorgen. Maar hij steunt ons in alles wat we ondernemen. Een 
levende legende is Flor, met het hart op de tong en steeds bereid tot 
helpen.” 

ENERGIE PRESTATIE CERTIFICAAT
EPC NODIG ?

Verplicht bij verkoop en verhuur van uw woning.
VOOR INFO OF PRIJSOFFERTE

steven@varimmo.be 0475 91 30 58

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

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

ZOEKERTJES
Wij zoeken een lieve babysit 
voor onze zoontjes van 7 en 
3.5 voor tijdens de schoolva-
kanties, wij wonen in Scho-
ten centrum, interesse? ka-
trienjan@yahoo.com   Z1

Te huur: Nieuwpoort, voor va-
kantie mooi gezellig appar-
tement voor 1-4 personen + 
garage, fietsen 50m van zee, 
vlakbij winkels, tram, www.
duinenveld.be, www.residentie-
warande.be,  0486.35.30.74  Z2

Te huur: garage Zamenhoflaan 
Schoten, 0495.80.21.97  Z3

Bejaardenoppas + gezel-
schapsdame, (veel ervaring), 
bij u thuis, alles is bespreek-
baar, (ik heb eigen auto Ned/
Frans), tel 03.454.14.62 
of 0479.55.42.67  Z4

Te huur: App. 4 p. te Orihuea-
Costa (C. Blanca) met Am. Kkn, 
douche, badk, terras, Wifi, TV-
Vl, airco, nabij boulevard, su-
permarkt, shopping center, 
markt voor de deur op donder-
dag, wandelweg langs zee, zicht 
op Mar Menor, vrij van 16.1 tot 
april, juli – augustus, december 
te bevr tel 0497.35.08.67  Z5



- ERVAREN SCHILDERS -

T +32 3 353 33 30

     chapeau schilders

www.chapeauschilders.be

     chapeau schilders
- ERVAREN SCHILDERS -

!!! NIEUW ADRES
NIEUW ASSORTIMENT !!!

Trimsalon
Boetiek

Hondenopvang thuis
Met vakantie? Privéopvang vanaf 20 EUR/dag

AFSPRAAK MAKEN? Bel 0496 96 78 21
Barnkrachtstraat 30, 2170 Merksem

www.cardini.be 
hondenkapsaloncardini@skynet.be 

voor honden en katten
Trimsalon 

BIJLES FRANS, ervaren leraar 
geeft bijles, woensdagnamidag., 
zaterdagvoormiddag. 12 tot 
15jaar Tel. 0496 693 122

Dame 71 jaar jong uitziend, 
slank, zoekt grote slanke man vr 
ev. latrelatie, max 75j. sportief, 
gezond, eerlijk Tel. 0474 835 153

Voor het nieuwe jaar zoek ik 
nog een hulpjongen +/- 14 
à 15 jaar om te helpen met 
bezorging van tijdschriften, 
magazines, catalogen enz. in de 
brievenbussen te steken of af te 
geven. meerijden op route en 
in en uitstappen. Geen ervaring 
nodig, wordt aangeleerd; 
goed als eerste jobke.. 
Deurne, Wijnegem, Merksem, 
Schoten, tel. 0471.187.717  A13

Hou jij ook van wandelen, natuur 
en stilte, www.stiltewandelingen.
be tot dan Steven  A14

Te koop: 2 dekbedden, 1pers., 
25 euro + herenbril Mont. 
Mykita, in verp. Nw 477 euro, nu 
75 euro tel 0477.18.35.13  A15

ZOEKERTJES

EN ANDERE PLAATSEN

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

De vreugde na de geboorte van Gijs onlangs was dubbel groot. Het 
baby’tje – 3140 gram zwaar, 49 groot en residerend in Wilrijk – van fiere 
ouders Yannick Marynissen en Sophie Cox is kerngezond en ziet er super 
schattig uit. Maar het broertje van Fleur zorgde ook voor het eerste 
viergeslacht in de familie Marynissen, met daarin nogal wat bekende 
Schotenaren. Meteen is er ook zekerheid dat de naam niet onmiddellijk 
zal verdwijnen uit de bevolkingsregisters.

GUITIGE GIJS ZORGT VOOR EERSTE 
MANNELIJK VIERGESLACHT 

IN FAMILIE MARYNISSEN       

Stamvader Jan Marynissen (86) wordt ook wel eens agent 004 genoemd. 
Niet dat hij ooit James Bond voorafging in spannende actiefilms. De 
nummering verwijst naar zijn erg vroeg engagement als o�  cieel agent 
van de bekende bank- en verzekeringsmaatschappij Argenta. Jan begon 
al in 1965 met huisbezoeken en wist dankzij hard werken en een prima 
dienstverlening snel het vertrouwen te winnen van heel wat mensen die 
vonden dat hun spaarcentjes niet voldoende tot hun recht kwamen bij de 
grootbanken.

Jans kantoor - vroeger aan de Lindenlei en vandaag op de hoek van de 
Villerslei en Laaglandlei in Schoten - wordt nu al enkele decennia geleid 
door zijn zoon Theo Marynissen en diens vennoot Paul Mariën. Ook 
kleinzoon Michiel, broer van fiere papa, werkt er intussen.
 

Wat de toekomst allemaal in petto 
hee�  voor guitige Gijs, weten 
wij ook niet. Maar we durven er 
behoorlijk wat spaarcenten op 
verwedden dat deze voorlopig 
nog niet zo beweeglijke voltijdse 
zuigeling binnen enkele jaren zal 
voetballen bij Simikos. Dat deden 
namelijk ook alle andere telgen 
van de familie Marynissen, de ene 
al wat fanatieker dan de andere.
 

Bent u zelf of kent u een 
4geslacht? Laat het ons 
dan vooral snel weten en 

wij maken er graag een fijn 
stukje van! Mail naar: 

info@bodevanschoten.be



De gemeente Schoten zal de volgende zes jaar liefst 53 miljoen 
investeren. Het hele dorpscentrum krijgt een flinke upgrade. 
Daarnaast is er nog voldoende geld voor een derde sporthal en tal 
van nieuwe wegen. “Toch bouwen we de schuld verder af en verhogen 
we de belastingen niet. We werven zelfs extra personeel aan”, aldus 
burgemeester Maarten De Veuster (N-VA) en schepen van Financiën 
Paul Valkeniers (Open Vld).

Edegem en Schoten zijn vergelijkbare residentiële gemeenten. Maar toch 
was het contrast groot bij de bespreking van de budgetten voor deze 
legislatuur. In Edegem kreeg burgemeester Koen Metsu (N-VA) af te 
rekenen met een heuse betoging en woelige debatten naar aanleiding 
van de rode cijfers en noodgedwongen personeelsafslanking. Daarmee 
vergeleken was de presentatie van de meerjarenplanning in Schoten 
een gezondheidswandeling. Schepen Paul Valkeniers, die de financiën in 
Schoten nu al zeven jaar beheert, is trots op de tabellen. 

Uitpakken met een personeelsuitbreiding. Het klinkt vreemd uit de mond 
van een liberaal politicus. “Maar het was nodig om de realisatiegraad 
van onze projecten te verhogen. Gemeenten – en Schoten vormt 
hierop geen uitzondering – maken al te veel plannen zonder dat die 
aan uitvoering toekomen. Gemiddeld worden in Vlaanderen slechts 
42% van de voorziene budgetten e� ectief gebruikt, onder meer omdat 

de administratie onvoldoende gewapend is. Daarom hebben we die in 
Schoten nu versterkt. Het volledige managementteam werd op drie jaar 
tijd vernieuwd.” 

Gelmelenhof
Er liggen in Schoten plannen genoeg op de plank voor al die nieuwe 
medewerkers. “Met de renovatie van het Gelmelenhof – het kasteeltje 
achter de Markt waar vroeger de politie zat – zullen we in 2020 echt 
van wal steken”, klinkt burgemeester De Veuster vastberaden. “De 
bouwaanvraag wordt eerstdaags ingediend. We scheppen er plaats 
voor de kinderen van onze tekenacademie. De volwassen beeldende 
kunstenaars krijgen een plek vlakbij in het voormalige kinderheil aan 
de Gelmelenstraat. De Forumgebouwen volgen aansluitend met nieuwe 
podiumzalen en lokalen voor verenigingen.” 

De N-VA-Open Vld-bestuursploeg is het er ook over eens dat Schoten 
een derde sporthal nodig hee� . Of die in de wijk Deuzeld dan wel opnieuw 
op De Zeurt komt, mag de sportraad adviseren. En ook de Paalstraat en 
het marktplein zijn aan herinrichting toe.
 
“We willen door de bomen het bos blijven zien in deze omvangrijke 
operatie centrumvernieuwing”, aldus burgemeester Maarten De Veuster 

BRUISENDE FORUMGEBOUWEN, 
LEVENDIG GELMELENHOF EN 

AANTREKKELIJK WINKELCENTRUM
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

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)  Z7

ZOEKERTJES

en Paul Valkeniers. “Daarom stellen we heel binnenkort een studiebureau 
aan dat een half jaar de tijd krijgt om een beeld- en kwaliteitsplan af te 
leveren voor ons hele centrumgebied zodat we alle projecten mooi op 
elkaar kunnen afstemmen: ruimtelijk, visueel, maar ook qua mobiliteit. Als 
er bv. parkeerplaatsen sneuvelen bij de vergroening van het marktplein, 
moeten we die elders kunnen compenseren. Onder meer Mechelen en 
Vilvoorde gingen ook zo te werk.” 

Oppositie
De oppositie had ondanks al dat ‘goede nieuws’ toch een aantal 
bemerkingen. Vlaams Belang stelde zich vragen bij de stijgende 
personeelskosten ondanks de fusie van het gemeente- en OCMW-
bestuur en de hoge kostprijs (400.000 euro) voor de restauratie van het 
orgel van de Sint-Cordulakerk. Groen had liever gezien dat het leefloon 
voor arme Schotenaren met 100 euro verhoogd werd. En sp.a vroeg 
aandacht voor het uitvoerend personeel en wees naar de ‘buitensporige’ 
budgetten voor consultants. CD&V had meer creativiteit verwacht bij de 
toekomstplannen. “Waarom geen Huis van het Kind op het gelijkvloers 
van de te renoveren bejaardenflats in de Jozef Van Craenstraat”, aldus 
Dieter Peeters. Deze alternatieve voorstellen haalden het niet.

Verzamelaar koopt oude 
munten en bankbiljetten tel 
0475.34.21.18 (particulier)  Z8

Te koop gevraagd: 2de H. 
aanhangwagen, mag werk 
aan zijn, geen geremde, 
tel 0492.263.118  Z9

Te koop gevraagd: 
schilderijen, spullen van 
zolder, curiosa, varia, enz tel 
03.663.65.70 (particulier)  Z10



ik een dieet volgen en werd ik enige 
tijd door een psychologe opgevolgd. 
De metingen klopten op gegeven 
moment niet meer, ik loog over de 
toedracht. Tot ik uiteindelijk niet 
meer op consultatie ging uit schrik 
dat de waarheid aan het licht zou 
komen. Acht jaar lang heb ik het 
volgehouden om zo te leven met 
eetbuien en het eten vlak erna uit 
te braken. Zes maanden heeft ze 
er verbleven. Sindsdien heeft ze 
geen eetbuien meer gehad. “Pas 
toen is me duidelijk geworden dat 
een eetstoornis eigenlijk weinig met 
eten te maken heeft. Wat daarvan 
de oorzaken zijn, daar ben je niet 
mee bezig.” Intussen is geweten 

dat anorexia en boulimia aandoeningen zijn die zich typisch tijdens of 
vlak na de puberteit ontwikkelen. Tien keer meer vrouwen dan mannen 
lijden er aan. Bij Linda was het net zo. Toen ze na een moeilijke jeugd 
op haar twintigste alleen ging wonen, was het hek van de dam. “Het 
was een opeenstapeling van emoties. Ik had de afgelopen twintig jaar 
veel meegemaakt, opgekropt en weggeduwd. Achteraf heb ik daar dan 
de weerbots van gekregen. Dat heeft zich vertaald in een eetstoornis. 
Het hele plaatje klopte. Ik had een laag zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen, 
ben seksueel misbruikt en voelde me als kind aan m’n lot overgelaten. 
Ik voelde me minderwaardig en altijd te dik. Door na eetbuien te gaan 
braken, stel je jezelf gerust dat de calorieën niet de kans hebben gehad 
om door je lichaam te zijn opgenomen. Het blijken jammer genoeg de 
‘juiste’ triggers te zijn om een eetstoornis te gaan ontwikkelen.”

Dit hele verhaal heeft Linda sterker gemaakt. “Denk maar niet dat ik nooit 
meer twijfel aan mezelf, maar het lukt le wel aardig om mezelf te accepteren 
zoals ik ben. Mede dankzij mijn man heb ik meer zelfvertrouwen gekregen 
en ben de opleiding gaan volgen. Ik ben ook ontzetten fier op mijn zoon 
Jaro. Nu voel ik me gesterkt om anderen te helpen met mijn ervaringen. 
Daarom is ook het boek er gekomen. Nu wil ik nog een stap verder gaan 
met het inloophuis.” Bedoeling is dat dit een gratis dienstbetoon wordt en 
daarvoor is Linda nog op zoek naar sponsors.

Meer info: www.fb.me/etenmijntroost

Linda Int Panis (44) ontwikkelde in haar adolescentie boulimia. Acht jaar 
lang beheerste dit haar leven. Ze heeft er een boek over geschreven: 
‘Bezeten door eten, mijn troost’. Om lotgenoten te helpen wil ze een 
inloophuis in de regio openen.

Domus Medica, die de belangen van Vlaamse huisartsen behartigt, schat 
dat in Vlaanderen zo’n 10.000 patiënten een eetstoornis hebben (2010).  
Belangrijker is dat slechts een minderheid, tussen de 30 en 48% (Preti 
&collega’s, 2009), hiervoor hulp zoekt. Slechts 6,5% laat zich hiervoor 
opnemen. “De drempel daartoe is veel te hoog. Er speelt veel schaamte 
mee”, weet Linda Int Panis uit eigen ervaring. Daarom droomt ze van 
een eigen praktijk om mensen met eetstoornissen te helpen. Ze volgde 
daartoe zelfs een opleiding tot ‘ervaringswerker’ aan de Thomas More 
Hogeschool. “Ik droom van een inloophuis in de natuur, waar je bij een 
kop koffie in alle rust je verhaal kunt komen vertellen. Het moet een plek 
zijn waar mensen gewoon kunnen ‘binnenlopen’.”

Linda liet zich uiteindelijk wel opnemen in het Psychiatrisch Centrum in 
Kortenberg. “Toen op mijn zeventiende diabetes was vastgesteld, moest 

BRECHT, SCHILDESTRAND - LINDA 
INT PANIS SCHRIJFT BOEK OVER HAAR 

ACHT JAAR LANGE STRIJD MET BOULIMIA 

Te huur: Schoten app Leo 
Van Hullebuschstr 24, 2de  
2s lpk, vrij , 495euro/mnd 
tel 0476.43.27.77  Z064
 
Gezocht: babysit voor twee 
bengels van 5 & 2.5j , in 
Schoten – Donk, vooral voor 
weekends, eigen vervoer ver-
eist, tel 0468.16.88.12  A25

ZOEKERTJES

WANNEER: 
elke maandag en woensdag 
van 20u15 tot 21u00.
(tijdens de schoolperiode)

WAAR: 
Gemeentelijk zwembad 
Wijnegem 
(’t Ondiep), 
Kasteellei 67

INFO: Tom Bresseleers, 
03 658 47 07 en 0475 64 46 21, 
aquagym@skynet.be
http://www.facebook.com/aquagym.wijnegem 

V.U.: Aquagym Training Club, p/a Kuipersstraat 69, 2900 Schoten - 0475 64 46 21

WEES SPORTIEF EN SLIM, DOE AAN 
AQUAGYM !WANNEER: 
elke maandag en woensdag 
van 20u15 tot 21u00.
(tijdens de schoolperiode)

WAAR: 
Gemeentelijk zwembad 
Wijnegem 
(’t Ondiep), 
Kasteellei 67

INFO: Tom Bresseleers, 
03 658 47 07 en 0475 64 46 21, 
aquagym@skynet.be
http://www.facebook.com/aquagym.wijnegem 

V.U.: Aquagym Training Club, p/a Kuipersstraat 69, 2900 Schoten - 0475 64 46 21

Vlieg er gezond terug in, werk de kilootjes eraf, start met 
AQUAGYM !

Frank: 0477/96.16.49
laurijssen.frank@skynet.be

Sven: 0474/69.14.53
sven.laurijssen1@ telenet.be
www.swlaurijssen.be

Laurijssen Frank
& Zoon bvba

Algemene schilderwerken

Peter Benoitlei 68
2930 Brasschaat
T: 03/651.71.82
F: 03/653.04.74

RPR Antwerpen

Wel 100 vrienden op facebook en 
twitter, maar in het weekend zit je 
alleen thuis? Kom eens uit je kot 
en maak echte vrienden in plaats 
van virtuele. Wij zijn een toffe 
singles vereniging vanaf 45 plus. 
Bel Marc 03/216.12.82 of mail 
naar  denaeyermarc@telenet.be



KORT NIEUWS UIT BRECHT

STAPPEN EN SMULLEN OP SMOUTEBOLLENTOCHT 

De Sint-Michielstappers verwende haar wandelaars opnieuw met 
overheerlijke smoutebollen. Daarvoor moesten deze wel eerst de 
stapschoenen aantrekken. Op afstanden van 4 tot 30 km werd er 
gewandeld door weilanden, bossen, privé- en natuurdomeinen in de 
omgeving. Vertrekken en aankomen  gebeurde in zaal De Eikel in de 
oude Veldstraat in Brecht. Daar stonden de smoutebollen te dampen bij 
aankomst van alle deelnemende wandelaars. 
www.st-michielstappers.eu

BRECHT WIL ASBESTVRIJ ZIJN TEGEN 2030 EN NEEMT 
MAATREGELEN 
Heel wat landbouwbedrijven, andere zelfstandigen, scholen en 
verenigingen in Brecht zitten met oude gebouwen. Hierop liggen vaak 
nog golfplaten. Die bevatten het schadelijke asbest. De gemeente wil 
daar tegen 2030 vanaf. Daarom geeft het iedereen vanaf vandaag de 
kans om deze op een goedkope manier te verwijderen. 

Asbest werd vroeger vaak gebruikt in de bouwsector. Het is opgebouwd 
uit kleine vezels. Die komen vrij als de platen afbrokkelen. Dit kan door 
slijtage en blootstelling aan verschillende weersomstandigheden. 
Intussen weten we dat 
die vezels schadelijk zijn 
als we ze inademen.
“We weten dat er in 
Brecht nog veel asbest 
ligt op daken. We 
kregen al eerder de 
vraag over hoe men dit 
veilig kon verwijderen”, 
verduidelijkt schepen 
van Landbouw Frans 
Van Looveren (CD&V). 
“We hebben hiervoor 
37.381 euro subsidie gekregen van OVAM. Hiervoor brengt Igean 33 
containers van 12 m3 of 153 bigbags van 1 m3 aan huis en haalt die gevuld 
weer op. Je krijgt daarbij ook een set persoonlijke beschermingsmiddelen 
meegeleverd. Daarin voorziet de gemeente.” 
Voor een container betaal je 170 euro. “Dit is interessant voor grote 
hoeveelheden. Particulieren kunnen met kleine hoeveelheden nog gratis 
op het containerpark terecht.”
Eind 2020 wordt de actie zelfs uitgebreid tot 71 containers of 213 bigbags. 
zo wil Brecht tegen 2030 asbestvrij worden. “In 2040 moet Vlaanderen 
asbstvrij zijn, maar wij willen dit sneller realiseren. Voor heel wat 
bedrijven en woningen betekent dit ook een meerwaarde.” De gemeente 
heeft alvast het goede voorbeeld gegeven, want bijna alle gebouwen zijn 
intussen asbestvrij. 
Meer info: www.igean.be/asbest

Schrijnwerker met fijne afwerking 
maakt ing kast, specialiteit, 
dressings, maatwerk, allerlei 
houtwerk, gratis prijsofferte tel 
0470.600.182 (particulier)  Z18

Te huur: Deurne bij Rivierenhof, 
app, glvl, met zonnige tuin, 
1 slpk, ing kkn, gr badk met 
douche, dicht bij tram/bus/
shopp, tel 03.326.13.87  Z17

Opruimen van inboedels met 
gratis taxatie en service voor uw 
waardevolle spullen, van kelder tot 

ZOEKERTJES
zolder, van garage tot tuinhuis, voor 
een gratis offerte bel vrijblijvend 
op 0474.32.52.13 (particulier)  Z15

Te koop: wegens nieuwe auto: vier 
winterbanden op stalen velgen 
Michelin  Alpin m + s, 205/55/
R16T, prijs otk, tel 03.658.54.44 
of gsm 0495.42.25.58  Z16

Te huur: glvl nwb app met Zuid tuin/
terras, centr Schoten, L. Weijtenstr 
19, living met ing kkn, 1 slpk 
met open badk, voll geschilderd 
instapkl, alles keramisch parket 
en tegelvloer, 750 euro/mnd + 40 
euro alg k, staanpl optioneel 40 
euro/mnd tel 0476.46.60.06  A23

Reeds 38 jaar het vertrouwde adres:

0476.26.92.19 
wim@schilderwerkenwimjanssens.be



   
   MEUBELMAKERIJ, MAATWERK,
   DRESSINGS, KEUKENS, ...

PAUWELSLEI 218 • 2930 BRASSCHAAT • M: 0499 102 673  
www.beenaerts.be • info@beenaerts.be

PAELLAPARTY.be
Voor al uw feesten

op locatie - tel. 0475 48 49 41

Al 35 jaar het beste uit Spanje

Voor het nieuwe jaar zoek ik 
nog een hulpjongen +/- 14 
à 15 jaar om te helpen met 
bezorging van tijdschriften, 
magazines, catalogen enz. in de 
brievenbussen te steken of af te 
geven. meerijden op route en 
in en uitstappen. Geen ervaring 
nodig, wordt aangeleerd; 
goed als eerste jobke.. 
Deurne, Wijnegem, Merksem, 
Schoten, tel. 0471.187.717  A13

Hou jij ook van wandelen, natuur 
en stilte, www.stiltewandelingen.
be tot dan Steven  A14

Te koop: 2 dekbedden, 1pers., 
25 euro + herenbril Mont. 
Mykita, in verp. Nw 477 euro, nu 
75 euro tel 0477.18.35.13  A15

Een nette vrouw biedt 
de volgende diensten: 
schoonmaken van huizen, app, 
kantoren, enz.. ook babysitten 
tel 0465.12.22.61  A16

Te koop: Elpees tel 
0474.37.30.40  A17

Te koop: originele zwarte 
Harley-Davidsonvest, als nieuw, 
grote maat, Turnhoutsebaan 470 
Schilde, tel 03.383.14.83 A18

Te koop: antieke eiken kleerkast 

ZOEKERTJES

HONDENVERZORGING

BOBBYLAND
Jachtwachtersdreef 312

2900 SCHOTEN

TEL.: 03 663 35 76
GEHAALD EN GEBRACHT

met spiegel, 3 lades en hangroede 
150 euro tel 03.383.62.64  A19

Te koop: BMW 114i, benz 
sportshatch 80.750km, 
3d, antraciet met leder, 
alum. velgen, airco, park 
sensoren, bj 2013, 9.500 
euro, tel 0475.24.20.67  A21

Gezocht: defecte of afgedankte, 
elektrische kettingzaag, gratis 
aub, tel 03.383.66.85  A20

Te koop: Duitse vleugelpiano, 
zwart met historische waarde, 
van pianoleraar, vraagprijs 
2.800 euro, merk Menzel, 
Berlijnse Hofleverancier! 
Tel 0495.24.60.87  A22

MINISTER LYDIA PEETERS PLEIT VOOR COMBIMOBILITEIT BIJ OPEN 
VLD BRECHT IN SINT-JOB
 
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken Lydia Peeters (Open Vld) 
was onlangs te gast bij haar partijgenoten van Brecht. In Experience in Sint-Job 
bekende ze dat ze ernaar streeft om de mobiliteitsknoop te ontwarren. “Stilstaan 
is achteruitgaan, zowel letterlijk als figuurlijk. Iedere minuut die we in de file staan, 
is ofwel economisch verlies, ofwel verlies van onze schaarse vrije tijd. Er zijn ook 
nog teveel dodelijke slachtoffers. Dat is onaanvaardbaar. Veilig en vlot verkeer 
is voor mij een topprioriteit”, stak de minister van wal. Al gaf ze ook meteen toe 

dat het geen makkelijke opdracht is. “Er is natuurlijk niet één pilletje om onze 
mobiliteitspijn te verlichten. Daarom zet ik in op meerdere deeloplossingen met 
als toverwoorden Investeringen en ‘combimobiliteit’.” Daarvoor heeft de overheid 
635 miljoen euro veil. “Er staan grote maatschappelijke uitdagingen te wachten die 
ons mobiliteitsgedrag sterk zullen veranderen. Vandaag zien we de veranderingen 
al in ons straatbeeld: deelfietsen, deelsteps, deelauto’s, etc. Via een ‘modal shift’ 
van de wagen naar alternatieve en duurzamere vervoersmiddelen streef ik naar 
een ontlasting van het weggennet, een betere levenskwaliteit en  een systeem van 
basisbereikbaarheid via een meer vraaggericht en efficiënter vervoerssysteem. 
Zo wil ik, samen met de lokale besturen, een veilig, aantrekkelijk en comfortabel 
fietsnetwerk realiseren en van de fiets een volwaardiger alternatief voor de 
wagen maken. Wij kunnen het verschil maken door vaker de fiets of het openbaar 

KORT NIEUWS UIT SINT-JOB   

vervoer te nemen. Die reflex of mental shift wil ik bij iedereen aankweken, zodat 
we ons weer vlotter en vrijer kunnen bewegen.”

17DE TOERTOCHT LOODST WIELERLIEFHEBBERS DOOR BRECHTSE 
NATUUR 

Voor de 17de keer organiseerde wielertoeristenclub Sas 4 een Toertocht. 
Er was de keuze uit 3 afstanden, 12, 29 en 45 km, door de Sint-Jobse 
en Brechtse natuur. Tijdens de langste toertocht werd ook domein De 
Merel en Het Kamp doorkruist. De kidstour was op een apart parcours 
uitgestippeld. Het epicentrum van het gebeuren was ‘t Goorhof, de 
thuisbasis van Sas 4. Je kan 
de renners daar van maart tot 
oktober elke zondagvoormiddag 
treffen. Van daaruit vertrekt 
om 9u telkens een rit. In de 
zomermaanden zitten ze al om 
8,30uin het zadel. Naast een 
vaste route richting Nederland 
stippelt een van de leden 2 keer 
per maand (op de 1ste en 3de 
zondag) een rit uit. De ritten 
zijn tussen de 70 en 100km 
met een paar uitschieters van 
125 en 140km. De gemiddelde 
snelheid ligt rond de 30-31 km/u 
en wordt in goede banen geleid 
door de baankapiteins. Er is ook 
steeds een volgwagen. 



kkn, 1 slpk met open badk, 
voll geschilderd instapkl, alles 
keramisch parket en tegelvloer, 
750 euro/mnd + 40 euro alg 
k, staanpl optioneel 40 euro/
mnd tel 0476.46.60.06  A23

Te koop: 4 winterbanden, met al 
velgen voor Citroën – C5 Michelin 
Pilot Alpin, 215/55/R16  93h m+s 
radial tubles, 160 euro voor 
de vier tel 03.663.23.56  A27

Welke klein boekhoudkantoor 
in de omgeving van Nijlen kan 
nog hulp gebruiken? Profiel 
A-Y (geen klantenbezoeken en 
geen adviesverlening), niet op 
zelfstandige basis, deeltijds 
maar is bespreekbaar, kennis van 
Expert M + en Wings, bij interesse 
kunt u mailen naar: Sabrina.
van.akelyen@gmail.com  A24

Gezocht: babysit voor twee 
bengels van 5 & 2.5j , in 
Schoten – Donk, vooral voor 
weekends, eigen vervoer 
vereist, tel 0468.16.88.12  A25

ZOEKERTJES
Visvakantie aan het 
Riszameer, in Hongarije, info, 
ikganaarhongarije.be  A28

Platte wagen voor tractor en een 
kipwagen, paardezadel, wintek 
50 euro tel 0476.23.72.24 A29

Te koop: stacaravan op 
Dennenbad te Schoten, op 
perceel Rbis 7 tel 03.658.96.66 
of gsm  0477.59.27.24  A31

Te koop: rode betonklinkers 21m2 
en 8m2, sier kasseitjes, gratis 
ter beschikking tel 03.658.96.66 
gsm 0477.59.27.24  A32

Vakantiehuis voor 8 pers: aan 
het Tiszameer Hongarije, info: 
ikganaarhongarije.be  A30

Te huur: glvl nwb app met Zuid 
tuin/terras, centr Schoten, L. 
Weijtenstr 19, living met ing 

In haar eigen galerij EXPO17A, halverwege de culturele as van Schoten in 
de Sint-Cordulastraat, toonde Els Vanassche onder de titel ‘Signs of the 
time’ nieuw werk. Hoe verschillend de reeksen in acryl en grafiek ook zijn, 
ze blijken toch meer met elkaar te maken te hebben dan eerst gedacht, 
onder meer door het kleurgebruik. 

Vanassche slaagde erin de tijdsgeest te grijpen aan de hand van nieuwe 
Peer Pressure werken (een vaak terugkomend thema rond groepen 
mensen), silhouet-figuren in beweging (Capture on My/our Way) en 
Schotse landschappen opgetekend aan Loch Maree. Die sluiten aan bij 
ouder werk ‘Welcome to Europe’. In het nieuwe aanbod aan keramiek lag 
de nadruk op ornamentele objecten.

Onder meer cultuurschepen en ‘buurvrouw’ Charlotte Klima (N-VA) was 
onder de indruk van dit teken des tijds. “De gelaagdheid in Els’ werk is 
betekenisvoller dan je op het eerste gezicht zou denken”, aldus Klima. 
“Ze hee�  geen duidelijk afgebakend plan voor ze aan een werk of reeks 
begint, ze maakt geen schetsen. Haar werken ontstaan al schilderend, 
intuïtief, spontaan en verrassend. In haar prachtige, lichte atelier liet ze 
me zien hoe ze te werk gaat. Alles begint bij een selectie van kleuren, die 
ze in een bepaalde volgorde op haar palet rangschikt.”

ELS VANASSCHE 
VERTAALT ‘SIGNS OF 
THE TIME’ IN KUNST

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

Wilfried Mestdagh
Erkend familiaal bemiddelaar

Psychologisch consulent
Scheidingsbemiddeling

Churchilllaan 322
2900 Schoten
03 369 38 38

wilfried@familialebemiddeling.net
www.familialebemiddeling.net

alleen op afspraak



Bruynseels-Vochten werd opgericht in 1983 in een garage. Vandaag 
heeft Bruvo een vestiging in Kalmthout, met een eigen productie-unit 
voor de aluminium ramen en deuren, op een oppervlakte van 13.000 m²,
en een tweede toonzaal in Ekeren. Sinds 2010 produceert Bruvo zijn 
PVC ramen in eigen fabriek in Slovakije.
Het familiebedrijf stelt meer dan 
220 mensen  te  werk  en 
produceert wekelijks zo’n 
800 ramen en deuren.

HOOFDZETEL • Brasschaatsteenweg 292 • 2920 Kalmthout | Alle dagen open van 10u-17u  
Laatste zondag v/d maand van 14u-17u

NIEUWE SHOWROOM • Leugenberg 68 a • 2180 Ekeren 
Alle dagen open van 10u-17u • do. laatavond opening tot 20u • Zondag gesloten  • T 03-666 57 86 • E info@bruvo.be 

OPENDEURDAGEN BIJ BRUYNSEELS-VOCHTEN
Zegt u dat iets, volgend voorjaar genieten van uw veranda of van de uitbreiding van uw living? 
Kom dan met uw dromen en plannen naar de OPENDEUR dagen van Bruynseels-Vochten op 
18 en 19 januari. Het team van Bruvo zorgt ervoor dat u de lente kan verwelkomen in uw 
nieuw smaakvol ingericht plekje thuis. Heerlijk toch om daarvoor alvast nieuwe meubels en 
decoratie uit te zoeken? 
De veranda’s en woonkameruitbreidingen worden door Bruvo uitgevoerd van A tot Z. “Dat is 
van het prille ontwerp tot en met de volledige afwerking, inclusief eventuele aanpassingen 
zoals funderingswerken, ruwbouwwerken, centrale verwarming, airco, elektriciteitswerken, 
eventuele doorbraak van de woonkamer naar de nieuwe tuinkamer,… We garanderen met 
andere woorden een sleutel op de deur-afwerking”, legt David Vochten uit.

Na een vrijblijvend kennismakingsgesprek gaat een ervaren team van experten en technici 
aan de slag voor uw project en wordt het eerst in detail in 3D uitgewerkt. Bruvo staat u 
indien nodig ook bij voor het aanvragen van de bouwvergunning. Doorheen de realisatie van 
uw project heeft u één aanspreekpunt, een persoonlijk begeleider, die uw project nauwgezet 
opvolgt, bijgestaan door een team van ingenieurs, architecten en tekenaars. 
Topkwaliteit
Topkwaliteit aan de beste prijs, dat is het stokpaardje van Bruvo. Voor  de aluminium 
profi elen opteert Bruvo voor Reynaers aluminium en voor de kunstprofi elen gaat 
het bedrijf in zee met Veka. De beglazingen zijn van kwaliteitsmerk Sprimo en de 
verluchtingssystemen van Renson. Duurzaamheid en energiezuinigheid, maar ook stijl, 
esthetiek, comfort en functionaliteit, dat zijn de kernwaarden van Bruynseels-Vochten.

Ook renovatie van ramen en deuren
Bruynseels-Vochten is niet alleen specialist in veranda’s, maar ook in het plaatsen van 
ramen en deuren en in renovatie daarvan.

za. 18 en zo. 19 januari van 10 tot 17 uur

ZORGELOOS UW WONING LATEN LEEGMAKEN
VAN ZOLDER TOT KELDER
Toch geen probleem!   Gewoon bellen!!

0475 489 131  

Wij zoeken een lieve babysit 
voor onze zoontjes van 
7 en 3.5 voor tijdens de 
schoolvakanties, wij wonen in 
Schoten centrum, interesse? 
katrienjan@yahoo.com   Z1

Te huur: Nieuwpoort, voor 
vakantie mooi gezellig 
appartement voor 1-4 
personen + garage, fi etsen 
50m van zee, vlakbij winkels, 
tram, www.duinenveld.be, 
www. re s i d e n t i ewa r a nde .
be,  0486.35.30.74  Z2

Te huur: garage Zamenhofl aan 
Schoten, 0495.80.21.97  Z3

Bejaardenoppas + 
gezelschapsdame, (veel 
ervaring), bij u thuis, alles is 
bespreekbaar, (ik heb eigen auto 
Ned/Frans), tel 03.454.14.62 
of 0479.55.42.67  Z4

ZOEKERTJES

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.

A.D.

De nieuwjaarsreceptie op voetbalclub Simikos stond niet alleen in het 
teken van het nieuwe jaar. Voorzitter Kris De Clippeleir stond ook stil bij 
het voorbije jaar 2019 dat voor de club heel wat veranderingen in petto 
had met voorop de aanleg en ingebruikneming van het kunstgrasveld.

In januari kwam er een nieuw kassasysteem in de kantine. Spelers en 
supporters kunnen hun pintjes nu ook cashless, met bancontact en zoals 
in de grote stadions ook met hun eigen clubkaart betalen. “Als je daar 
mee betaalt, krijg je trouwens 5% korting op de drankprijzen”, bracht de 
voorzitter in herinnering.
 
Niet dat ze bij Simikos zozeer de bierconsumptie verder de hoogte 
in willen drijven. In de gangen van de kleedkamers werden ook twee 
drankfonteinen met zuiver drinkbaar water geïnstalleerd. “Ieder lid kreeg 
een eigen Simikos-drinkbus. Greta Thunberg, Anuna De Wever en onze 
eigen speelster-milieuactiviste Katty Michielsen zullen content zijn”, 
knipoogde De Clippeleir.

De grootste verandering op Simikos is natuurlijk het kunstgrasveld en 
de daarbij horende verlichting en afrastering. “De voorbereiding van dit 
grote project startte al in januari. Dankzij de goede samenwerking met 
de sportdienst van de gemeente Schoten en de inzet van ons eigen 
kunstgrasteam, konden we in mei al van start gaan met de aanleg ervan 
en nog in de zomer de eerste wedstrijden laten doorgaan”, aldus de 
voorzitter die daarna applaus vroeg en kreeg van de vele aanwezigen 
voor de noeste kunstgras-werkers Michel, Ludo, Louis, Guy, Kurt en 
Steven. Ook sportschepen Paul De Swaef (N-VA), die het woord én een 
geelzwarte Simikos-sjaal kreeg uit dankbaarheid voor zijn bemiddeling, 
onderstreepte de dynamiek van de club.
 
We geven nog mee dat Simikos tijdens het lopende seizoen ‘19-‘ 20 
opnieuw een veteranenploeg in competitie brengt en voor het eerst in de 
lange clubgeschiedenis ook een U7-team. De benjamins spelen drie tegen 
drie. Het brengt het aantal teams van Simikos op liefst 32!  “Hiermee zitten 
we echt aan ons plafond. De puzzel voor het inplannen van trainingen 
en wedstrijden wordt alsmaar moeilijker te leggen. Het is niet bedoeling 
om nog verder te groeien, maar wel om onze degelijke werking verder te 
verbeteren”, aldus nog De Clippeleir. 

SIMIKOS TOOST OP 32STE TEAM EN 
SUCCES VAN KUNSTGRASVELD       

WC LEKT !
SCHOTEN LOODGIETER
NIEUW OF REPARATIE

0477/ 78 57 64



KORT NIEUWS UIT BRECHT          

JEUGDRAAD VRAAGT VIA MEMORANDUM INSPRAAK IN 
JEUGDBELEID 

Zopas hee�  de jeugdraad een memorandum overhandigd aan jeugdschepen 
Frans Van Looveren (CD&V). Daarin bundelen ze de bezorgdheden van 
de kinderen en jongeren in de gemeente. Die werden een jaar lang online 
bevraagd. 

Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen is de jeugdraad nagegaan 
hoe jongeren het leven binnen de gemeente ervaren. “We hebben zowel 
voor als na de verkiezingen een online bevraging gehouden bij de Brechtse 
jongeren. Daarnaast hebben we de bezorgdheden van onze verenigingen 
gebundeld. Verder hebben we met het bestuur van de jeugdraad boeiende 
gesprekken gevoerd over het huidige jeugdbeleid, wat er goed gaat, wat er 
minder goed gaat, wat er verbeterd kan worden en zo meer. Op zoek naar 
verbeteringsmogelijkheden hebben we eveneens gekeken hoe bepaalde 
zaken in andere gemeenten worden aangepakt”, klinkt het bij de jeugdraad. 

Met al deze informatie zijn ze aan de slag gegaan en hebben dit in een 
memorandum gegoten. “Hiermee willen we het lokale bestuur inspireren en 
handvaten aanreiken om een goed, breed en kwaliteitsvol jeugdbeleid in het 
meerjarenplan op te nemen. We rekenen ook op het engagement van het 
gemeentebestuur om kinderen, jongeren en hun verenigingen de komende 

5 jaar te betrekken bij hun beleid, want de experten in kinderen en jongeren, 
zijn kinderen en jongeren zelf.”

Er is jaar lang hard gewerkt aan het memorandum. Het gaat vooral over 
het ondersteunen van de jeugdverenigingen. Zo willen ze voluit gaan voor 
een moderne digitale uitleendienst die veelvuldig gebruikt wordt door de 
verenigingen. Verder ijveren ze voor brandveilige, toegankelijke en duurzame 
jeugdlokalen voor elke jeugdvereniging. Daarnaast ambiëren ze een veilig 
fietspadennetwerk met goed zichtbare oversteekplaatsen. 

Om de overhandiging en de betekenis ervan kracht bij zetten maakte de 
jeugdraad een eigen versie van het Kerstverhaal. Dit filmpje is te bekijken op 
de Facebookpagina van jeugdraad Brecht. 

INWONERS UIT BRECHT, BRASSCHAAT EN WUUSTWEZEL ZIJN VOOR 
SCHIETSTAND OP GROOT SCHIETVELD 

Maar liefst 8 op de 10 inwoners uit de gemeenten Brecht, Brasschaat en 
Wuustwezel is voor de schietstand op Groot Schietveld. Dat blijkt uit een 
poll van de krant Het Laatste Nieuws op haar Facebookpagina’s in deze 
drie gemeenten. Van de 3.600 deelnemers spreekt 79 procent zich uit vóór 
de schietstand. De petitie van Natuurpunt levert dan weer net geen 5.000 
proteststemmen op. 

Voor de tweede keer had de Brasschaatse schietclub Zwarte Duif vzw een 
aanvraag ingediend voor een kleiduifschietstand op het militaire domein 
Groot Schietveld. Hiertegen waren in Brasschaat 6.234 bezwaarschri� en 
ingediend. Het gros (6.200) is afkomstig van Natuurpunt. Op maandag 6 
januari liep ook in Brecht het openbaar onderzoek af. Hier werden 6.350 
bezwaarschri� en ingediend, waarvan 6.300 door Natuurpunt. “Sinds 7 
januari worden deze bezwaren verwerkt. Daarna zullen wij een advies aan 
de provincie bezorgen”, laat burgemeester Sven Deckers (N-VA) weten. Bij 
een eerdere aanvraag in maart 2019 was veel protest gerezen. Niet in het 
minst bij de bewoners van de Arthur Boelstraat in Gooreind (Wuustwezel). 
Die straat loopt dood op het militaire domein. Vooral zij vrezen (geluids-) 
overlast. Het domein is echter niet op Wuustwezels grondgebied gelegen. 
Deze gemeente mag dan ook geen advies geven. Eerder kreeg de schietclub 
wel steun van Sport Vlaanderen. Die stelt dat het Groot Schietveld een 
ideale locatie is voor een schietstand. Er is immers een gebrek aan geschikte 
terreinen in Vlaanderen. Nu moeten veel schutters naar het buitenland om 
hun sport te beoefenen. Of hier snel verandering in zal komen, is nog maar de 
vraag. Uiteindelijk is het aan de Bestendige Deputatie om de vergunning toe 
te kennen. Hiertegen kan echter nog beroep worden aangetekend. 

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.

J.J.



JUBILERENDE ‘BOYSBAND’ 
PERFAVORE MAG DE SHOW STELEN 

OP SCHOTEN SCHOL          

28 JANUARI

21 JANUARI

VALENTIJN
EDITIE

De Schotense Markt liep weer aardig vol voor Schoten Schol. 
De burgemeester hield zijn kortste speech ooit zodat Perfavore 
volop de show kon stelen. Het kwartet is al vij� ig jaar bezig en 
lijkt helemaal opgewarmd voor haar drie bijna uitverkochte 
jubileumconcerten in De Kaekelaar begin februari. 

Burgemeester Maarten De Veuster (N-VA) wenste de Schotenaren 
nog net een gelukkig nieuwjaar, maar gaf de microfoon dan 
vliegensvlug door aan Ignace (73), Jef (67) en Karel Sysmans (73). 
Samen met John Faes (68) vormen die drie broers de wellicht oudste 
boysband ter wereld. Ze zongen op de nieuwjaarsreceptie zoals 
sommige Schotenaren dat al vij� ig jaar van hen gewend zijn: vrolijk, 
in het Antwerps dialect en over de gewone dingen des levens. 

Voor de gelegenheid passeerden ook Donald Trump, de Brexit en 
andere topics uit 2019 de revue in een gelegenheidsnummer. En als 
apotheose bracht het viertal een luid door het publiek meegezongen 
ode aan de gemeente die hen zo nauw aan het hart ligt. 

Kleine liedjes, groot sentiment maar altijd vanuit het hart en met 
volle borst. Zo kan je het repertoire van Perfavore nog het best 
samenvatten. Want de liedjes bevatten in al hun speelsheid vaak 
een kern van waarheid. Toon Daems, gewezen cultuurprijswinnaar 
van Schoten en zelf toondichter, hee�  veel waardering voor wat zijn 
collega-artiesten al vij� ig jaar presteren. Hij schreef zelf een ode 
aan Perfavore, die tot verrassing van de Schotense Strangers op 
Schoten Schol door Luc Caals live werd uitgevoerd.

WC LEKT !
SCHOTEN LOODGIETER
NIEUW OF REPARATIE

0477/ 78 57 64

 RESTAURATIE VAN 
ANTIEKE MEUBELEN

Paul Goyvaerts
0496 43 68 54



Domein De Merel is 106 fruitbomen rijker. Het wordt de nieuwe onthaalpoort 
van het natuurdomein.  Een twintigtal leerlingen van OC Clara Fey, campus 
Kristus Koning, in Sint-Job heeft deze geplant. Er komen ook nog schapen, 
zitbanken en over de recreatieve invulling is er eindelijk meer duidelijkheid.

Domein De Merel heeft een lange bewogen 
geschiedenis achter de rug. Was het 
ooit een vuilnisbelt van de stad, daarna 
recreatiegebied voor het stadspersoneel 
en zelfs trainingsgebied voor de Rode 
Duivels van weleer, dan is het vandaag 
als natuurgebied gevrijwaard voor de 
toekomst. De plannen krijgen nu stilaan 
vorm. “De Merel is al vaak in het nieuws 
geweest, zowel positief als negatief. Het 
is dan ook een belangrijk domein voor de 
gemeente. Opzet is om er een aangename 
ontmoetingsplek van te maken met oog op 
de natuur, landbouw, recreatie, toerisme, 
sport en faciliteiten voor verenigingen”, meent schepen van Landbouw Frans 
Van Looveren (CD&V).
Sinds juni 2018 is Kempens Landschap eigenaar van 76 ha landbouwgronden in 
het gebied. Die had van bij het begin gesteld om het 167 ha grote natuurgebied 
toegankelijker te maken voor het publiek. “Er zijn in de provincie immers niet 
meer zoveel groene domeinen van deze oppervlakte”, benadrukt directeur 
Philippe Debacker van Kempens Landschap. Het project ‘Welkom in De Merel’ 
werd in het leven geroepen. Daarvoor zijn intussen de eerste stappen gezet. 
Afgelopen zomer zijn de oude coniferen langs de Schotensteenweg, restanten 

BRECHT – NIEUWE ONTHAALPOORT VOOR 
DE MEREL AANGEPLANT

van een oude kerstboomkwekerij, gerooid. Op die vrijgekomen ruimte zijn 
nu 106 hoogstamfruitbomen geplant. Het is een mix geworden van appelen, 
peren, kersen, kweeperen en notelaars. “Binnen vijf jaar kan wellicht de eerste 
oogst worden geplukt”, verwacht Debacker. “Vermoedelijk zal dit gebeuren in 
de vorm van een publieke pluktuin.” 
De fruitbomen zijn er gekomen dankzij 65.000 euro subsidie (80%) van LEADER 
MarkAante Kempen Plus. Maar ook van EagleBurgmann Belgium bvba in Sint-
Job. Die sponsorde voor 5.250 euro (20%). “In het kader van het 170-jarige 
bestaan van ons Duits moederbedrijf Freudenberg werd gevraagd om een 

milieuvriendelijk project te steunen. Dit past 
perfect in dat plaatje”, legt projectcoördinator 
Ellen Spanoghe uit.
Tegen de lente 2020 zullen via Landelijk 
Erfgoed ook schapen in de boomgaard 
grazen. “Langs de wandeldreef komen er 
nog vier massief houten banken. De poten 
ervan zijn gemaakt van stammen van bomen 
die elders werden gerooid. Zo kunnen 
mensen echt komen genieten van De Merel. 
Nu pas wordt voor het publiek duidelijk wat 
we bedoelden met het toegankelijk maken 
van het gebied”, verduidelijkt schepen van 
Groenvoorzieningen Daan De Veuster (CD&V).

“De gesprekken rond de uitbreiding van TC De Merel met een indoorhal en 
cafetaria zitten in een afrondende fase. Dan kunnen we tot een verdere 
recreatieve invulling overgaan. We denken daarbij aan speeltuigen, maar ook 
aan wandelroutes die van hieruit kunnen vertrekken richting Brechtse Heide 
en Bergeyckse bossen”, licht burgemeester Sven Deckers (N-VA) al een tip van 
de sluier.
In de lente volgt de officiële inhuldiging van de onthaalpoort. Een volgende 
stap is de ontwikkeling van een wandelapp. Hiermee kunnen gezinnen met 
kinderen het gebied verkennen op een interactieve en leerrijke wandeling.

GRONDWERKEN: 
FRANSEN LUC BVBA 
Max Hermanlei 35 - 2930 Brasschaat

0474/ 87 05 09
 - Leveren van: Zwarte grond, gemengde zwarte   
   grond  (1/3 compost) 
 - GRATIS AANVULGROND
 - OPHALEN VAN BOUWPUIN EN GROENAFVAL
 - ALLE GROND EN GRAAFWERKEN
 - AANLEG VAN OPRITTEN

WC LEKT !
SCHOTEN LOODGIETER
NIEUW OF REPARATIE

0477/ 78 57 64

ZOEKERTJES
Welke klein boekhoudkantoor 
in de omgeving van Nijlen kan 
nog hulp gebruiken? Profiel 
A-Y (geen klantenbezoeken en 
geen adviesverlening), niet op 
zelfstandige basis, deeltijds 

maar is bespreekbaar, kennis van 
Expert M + en Wings, bij interesse 
kunt u mailen naar: Sabrina.
van.akelyen@gmail.com  A24

Te koop: wegens verhuis, 
7 delig stoffen hoeksalon, 
hometrainer, bureaustoel, grote 
en kleine kristallen luster, 4 
reiskoffers, wijnrekje, tafel 
190x90, 69 boekenromans, 
salontafel, relaxzetel, ligstoel 
met kussen, eiken kastje, kast 
157x85x52, prijs overeen te 
komen tel 0475.91.53.74  A26



Schotense plantageholding 
Sipef viert honderdjarig bestaan 

 

De Belgische plantageholding Sipef met hoofdzetel 
in Schoten in kasteel Calesberg heeft twee keer reden 
tot vieren: ze zag 100 jaar geleden het levenslicht en 
trok kort daarop, in december 1919, naar de beurs. 

Het is precies een eeuw geleden dat Sipef zijn eerste 
beursnotering kende. De ‘Société Internationale de 
Plantations et de Finance’ werd op 14 juni 1919 opgericht 
door de Antwerpse zakenman en specialist in koloniale 
activiteiten Edouard Bunge, samen met enkele vrienden. De 
groep begon met rubberplantages in Maleisië en Indonesië, 
maar toen de rubberindustrie na de Eerste Wereldoorlog in 
de problemen kwam, voegde ze daar al snel palmolie aan 
toe.
Na het overlijden van Bunge in 1927 nam zijn schoonzoon 
Victor Bracht de fakkel over. Nog altijd is de familie Bracht 
- die toen al in Kasteel Calesberg in Schoten woonde - een 
van de referentieaandeelhouders van Sipef met een belang 
van 12,3 procent.
Op 22 december 1919 zette de holding zijn eerste stap 
naar de Brusselse beurs en een paar dagen later naar die 
van Antwerpen. Buitenlandse noteringen - in Genève, 

Amsterdam en Rotterdam - volgden in 1920. Sipef was van 
meet af aan een internationaal bedrijf: aandelen en overzeese 
managementfuncties waren hoofdzakelijk in handen van 
Nederlanders, Britten, Zwitsers en Belgen.

Baron Bracht
Tijdens de voorbije eeuw kende de groep voorspoed en 
tegenslag. Zo viel tijdens de oorlogsjaren de activiteit in de 
plantages stil. De Japanners namen sommige Indonesische 
plantages in beslag, terwijl andere overwoekerd werden 
door de jungle. De toestand verbeterde niet toen Indonesië 
onafhankelijk werd en de plantages in 1961 nationaliseerde. 
In 1978 volgde een inktzwarte bladzijde.
Voorzitter baron Charles Bracht, alom gewaardeerd als 
ondernemer en als mens, werd ontvoerd en vermoord 

teruggevonden. In de jaren 70 en 80 vond een sterke 
geografi sche expansie plaats, onder meer naar Papoea-
Nieuw-Guinea, diverse Afrikaanse landen, Brazilië en 
Venezuela. Sipef diversifi eerde ook in andere teelten, 
investeerde in vastgoed en nam belangen in banken en 
verzekeraars. In oktober 1974 mocht Sipef in een van zijn 
Indonesische plantages koning Boudewijn en koningin 
Fabiola verwelkomen.
Twintig jaar ongebreidelde expansie creëerde een fl inke 
schuldenberg. De jaren 80 en 90 stonden dan ook in 
het teken van inkrimping en transformatie. In het kader 
van een kapitaalverhoging kwam in 1994 de Antwerpse 
investeringsgroep Ackermans & van Haaren (AvH) aan 
boord. AvH is vandaag de grootste aandeelhouder met een 
belang van 32,3 procent.

Duurzaamheid
De voorbije jaren is duurzaamheid een belangrijk thema 
geworden. In 2004 was Sipef een van de drijvende krachten 
achter de Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). 
Vandaag zijn al zijn palmolieplantages RSPO-gecertifi ceerd. 
Dat betekent: duurzame teelt, geen ontbossing, bescherming 

van de biodiversiteit en eerlijke arbeidsomstandigheden. 
Palmolie is intussen met een straatlengte voorsprong Sipefs 
voornaamste teelt, met rubber als nummer twee.
Financieel en operationeel was 2019 geen feestjaar. Door 
ongunstige teeltomstandigheden en een vulkaanuitbarsting 
in Papoea-Nieuw-Guinea blijft de palmolieproductie onder 
de verwachtingen. Samen met een lage palmolieprijs zal dat 
resulteren in verlies.
Met zijn 100 jaar is Sipef niet het langst noterende aandeel 
op de Brusselse beurs. Bedrijven die al meer dan een eeuw 
noteren in Brussel zijn de Nationale Bank van België, 
Immobel, Sofi na, Floridienne, Tubize, Co.Br.Ha en Ageas-
voorganger AG.



Ten voordele van Groot Brecht met een hart organiseerde Unizo 
Brecht voor de inwoners met een kleine portemonnee op een feestelijk 
kerstdiner van drie gangen. Ook burgemeester Sven Deckers (N-
VA), zelf ook lid van Unizo Brecht, stak de handen uit de mouwen 
en serveerde de gerechten mee aan tafel. Feestzaal Molenhof zette 
de deuren open en mocht 135 eetgasten verwelkomen. Na het diner 
kwam ook de Kerstman langs en werden er cadeautjes uitgedeeld. Een 
warm gebaar tijdens een warme periode. De opbrengst van dit diner 
dat volledig werd gesponsord, van het eten tot de geschenken, wordt 
bekendgemaakt op de slotshow op de markt op paasmaandag. 

BRECHT – BURGEMEESTER SERVEERT 
DRIEGANGENMENU VOOR GOED DOEL 

Te koop: Ikea Hemnes bedbank 
(zitbank of bed voor 2 personen) 
inclusief 2 matrassen, vrijwel 
nooit gebruikt in perfecte 
staat, aankoopprijs +/-350 
euro, nu te koop voor 125 
euro tel 0475.62.01.06  Z063

ZOEKERTJES

Hierbij de winnaars:

Lauwers Marie Anne, Louis Mariënlaan, Schilde
Thysmans Christiane, De Reiger, Zoersel
Janssens Maria, Th. Van Cauwenberghslei, Schoten
Bart Fraussen, Kasteellei, Wijnegem
Eddy De Readt, Meerheideweg, Zoersel
Jannike Buyle, Borgeindstraat, Schoten
Van Mierlo Anne, Eikenlaan, Wijnegem
Norman Vanderveken, Steydlinlaan, Brecht
Vermeiren Adriaan, Brechtsebaan, Schoten
Elke De Cleen, Veldstraat, Wijnegem
Katrin Hubens, Kanaallei, Schoten
Schoeters Jan, Klaprooslaan, Schoten
May Van Hofstraeten, Langebaan, Zoersel
Gerda Leysen, Voetbalstraat, Wijnegem
Vanhamme Fransine, Zandstraat, Sint-Job
De Wever Jan, Eugeen Verbiststraat, Schoten
De Smet, Kerklei, Sint-Job
Van Dyck Veerle, Elzendreef, Schoten
Van Staey Patrick, Jacobslaan, Zoersel
Van Maercke Willy, Kleinveldweg, Schilde
Josee Joostens, Sluizenstraat, Schoten
Lenaerts Anny, Weydveldstraart, Wijnegem
Haidu Maria-Magdalena, R W Van Havrelaan, Schoten
Van Ginneken Roger, Handelslei, Zoersel

Willems Paula, Churchilllaan, Schoten
Augustus Emilienne, Tuinwijk, Wijnegem
Wouters Edoy, Pater Kenislaan, Schilde
Hellem ans Anita, Voetbooglaan, Brecht
Smets Marie Therese, Kerkelei, Schilde
Jagers Gerda, G. de Pélichylei, ‘s-Gravenwezel
Polfliet Emiel, Neerhoeve, Schoten
Vicky Leysen, Tilburgbaan, Brecht
Filip & Hilde Thomaere – Maes, Moerstraat, ‘s-Gravenwezel
Erik Sysmans, Louis Marienlaan, Schilde
Jansen Christiana, Deuzeldlaan, Schoten
Staf De Schutter, De spildoren, Schilde
Ann Stes, Potterij, Brecht
Katia De Brandt, Heideweg, Schoten
Denise Lefevre, Lindenlei, Schoten
Diana Joossen, Turnhoutsebaan, Schilde
Libert Joannes, Oudgasthuisstraat, Wijnegem

De winnaars kunnen hun prijs tijdens de kantooruren 
komen afhalen bij De Bode, Villerslei 50, 2900 Schoten.

De winnaars van de overige wedstrijden worden 
persoonlijk verwittigd.

De juiste uitslag van onze kerstpuzzel was ‘Op de lange latten staan’

TE KOOP: Volledig 
gerenoveerde (2011) woning 

in Schoten-Donk.3 slpk, 
195m2, vlakbij openbaar 

vervoer en scholen. Moderne 
keuken, ruime badkamer 

met dubbele wastafel, 
toilet, douche en ligbad, 
gastentoilet. Drie ruime 

slaapkamers met ingemaakte 
kasten, airco, vliegenramen 
en verduistering. Zuid-west 

gelegen tuin met terras & 
tuinhuis. Kelder & zolder. 
399.000 euro, geen immo, 

0468/16.88.12.

Garagepoorten   
domeinpoorten  

zonwering  rolluiken  
automatisaties

alle herstellingen
en onderhoud

03/658 14 80
info@poortencentrale.be

HONDENVAKANTIE?
beperkte opvang

niet in kennels
ook hondenkapsalon 

zeer professioneel 
jaren ervaring

T. 0474 71 53 97



‘PASPOORT VAN HET IMMENSE CHINA’ 
Presentatie door Marc Huysmans. Wordt China de nieuwe economische 
grootmacht? Er wordt zoveel geschreven en gepraat over China, maar 
toch weten we er zo weinig over. Op 21 januari om 14.30u in lokaal Jos, 
Eugeen Dierickxlaan 24 in Schilde. Meer info op www.ummagumma.be. 

WOENSDAGNAMIDDAG FIETSEN
Na de winterstop kun je terug gaan fietsen op 22 en 29 januari. Verder 
op alle woensdagen tenzij er andere activiteit op die dag valt. Er wordt 
gefietst aan een rustig tempo. Halverwege is er een drankpauze. Vertrek 
aan Werf 44, Schoolstraat 44 in Schilde, telkens om 13.30u. Meer info op 
jos.vannu� elen@gmail.com of 0484 50 89 46.

NATUURWANDELING
Verkenning van het Berkenrodepad in Schoten op 5.0 km. Er wordt gestart 
op 23 januari om 13.45u aan het Ruusbroekplein aan de parochiekerk van 
O.L.Vr.Koningin om te wandelen door een residentieel gebied. Onderweg 
zie je o.a. de Kindsheid Jezusschool, de openlucht school St-Ludgardis en 
loop je verder door het woongebied van Berkenrode en Koningshof. Meer 
info op secretariaat@dedrierozen.be of 03.658.87.50.

OPSTARTVERGADERING PADDENOVERZET SCHILDE
Het is nog wat vroeg maar als u al een nieuwe agenda of kalender hebt, 
mag u alvast vrijdagavond 24 januari, 20u. aankruisen. Dan houden is 
er de opstartvergadering van de 15de editie van de paddenoverzet aan 
de Pont in Schilde. Gesponsord door de Milieuraad van Schilde gaan 
we je, voorzien van wat lekkers, nog eens uitleggen hoe het er op die 
paddenoverzet aan toe gaat. Welke soorten je gaat zien enzovoorts. 
Afspraak in De Orangerie, De Pont 45 in Schilde. Meer info op info@
natuurpuntschijnbeemden.be.

WINTERWANDELING
Naar jaarlijkse traditie is er aan het begin van het nieuwe werkjaar een 
winterwandeling met diner. Paul Vekemans en zijn toneelgroep brengen 
enkele “waar gebeurde” verhalen op 25 januari en op 1 februari, telkens 
om 18.30u in Heemhuis Scilla, Alfons Van den Sandelaan 4 in Schilde. 
Meer info op www.scilla.be.

WAT TE DOEN IN
SCHILDE - ‘S-GRAVENWEZEL

KAPELLEN : Oude Bergsebaan 39 – ruime rijwoning met 3 slaapkamers, 
hal, wc, living, keuken, badkamer, veranda, tuin en garage.

MERKSEM : Distelhoek 2A - Appartement 1ste V–R met hal, 
woonkamer, WC, badkamer, keuken met terras, 2 slaapkamers, kelder 
en autostaanplaats.

MERKSEM : Zwaantjeslei 57 - te renoveren woning met GLVL : hall, 
living met open haard en keuken, WC, veranda, tuin – 1ste V : 3 
slaapkamers met ingemaakte kasten, badkamer ; kelder.

Bijkomende info en foto’s :  
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

Wij zoeken een lieve babysit 
voor onze zoontjes van 
7 en 3.5 voor tijdens de 
schoolvakanties, wij wonen in 
Schoten centrum, interesse? 
katrienjan@yahoo.com   Z1

Te huur: Nieuwpoort, voor 
vakantie mooi gezellig 
appartement voor 1-4 
personen + garage, fi etsen 
50m van zee, vlakbij winkels, 
tram, www.duinenveld.be, 
www. re s i d e n t i ewa r a nde .
be,  0486.35.30.74  Z2

Te huur: garage Zamenhofl aan 
Schoten, 0495.80.21.97  Z3

Bejaardenoppas + 
gezelschapsdame, (veel 
ervaring), bij u thuis, alles is 
bespreekbaar, (ik heb eigen auto 
Ned/Frans), tel 03.454.14.62 
of 0479.55.42.67  Z4

ZOEKERTJES

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.

A.d.B.

PACKY CLEANING B.V.B.A.
GEVELREINIGING: Specialiteit uitslijpen + 

uithakken voegen, zandnevelstr., waterdichte beh., 
kaleien, siliconen harspleisters. Gratis prijsoff., 25j. erv. 
Geregistr. aannemer ANDRIES Patrick & zn 
TEL. 0477 -79 16 15 of 0499 - 16 61 72

BRANDHOUT
& HOUTPELLETS
Vanderstraeten Johan 

De beste prijzen voor
goed extra droog hout.
Eik en beuk alle lengtes.

Per m3gestapeld
In houten verpakking.

HOUTPELLETS Eik en Beuk
Plospan EN+DIN+

Beste kwaliteit
Gratis geleverd vanaf 1 pallet 

Tel: 052 22 56 43
       052 22 53 81

www.vdstraeten.be



SPECIAAL VOOR DE LEZERS VAN BODE VAN SCHOTEN HEBBEN 
WIJ EEN UNIEK AANBOD:
Reserveer via www.theaterzeemanshuis.be voor de 
promovoorstelling van donderdag 6 februari (om 20u30) met 
vermelding van de actiecode “Bode van Schoten” en betaal 
slechts 10 euro pp in plaats van 17 euro pp!

(kortingsactie niet terugvorderbaar op eerder gereserveerde tickets - enkel voor 
reservaties via bovengenoemde website en met vermelding van de actiecode)

Boomverzorging

WILS
Snoeien en vellen van bomen

Gecertificeerd European Treeworker 
(ETW)

0493 17 39 30
boomverzorging.wils@gmail.com

KERSTNIEUWS UIT ZOERSEL         

KERSTMIS ZORGDE VOOR EEN RECORDAANTAL PANNENKOEKEN
Het kerstdorp aan het gehucht Einhoven in Zoersel hee
  in de 
laatste dagen van 2019 een geslaagde editie meegemaakt. Er 
waren honderden belangstellenden voor de tractorenrun op 21 
december, dit jaar met zestig mooi verlichte tractoren, en voor 
de pannenkoekenwandeling op Tweede Kerstdag. De honderden 
wandelaars aten zelfs een recordaantal aan pannenkoeken op. 

Meer dan 800 toeschouwers genoten dan weer van het dertigste 
kerstspel op rij, met verhalen over hoe de Einhovenaars de Duitse 
bezetter een ferme loer hebben gedraaid. Op drie avonden was 
er ook muziek met oude kerstliederen met onder andere de 
Harmonie Eendracht maakt Macht, de Fanfare De Lindekring en de 
muziekgroep Kaloem.

Het Kerstdorp is een initiatief van De Landelijke Gilde Zoersel, 
Toerisme Zoersel en de Gezinsbond.

OPBRENGST KERSTMARKT GAAT NAAR LOKALE GOEDE DOELEN
De jaarlijkse Cadeau- en kerstmarkt van de gemeente Zoersel 
hee
  dit jaar geld ingezameld voor goede doelen uit de buurt. Op 
de markt, die op zaterdag 7 en zondag 8 december doorging in het 
Administratief Centrum in Sint-Antonius, stonden kramen opgesteld 
van verenigingen, particulieren en ondernemers. Zij stonden twintig 
procent van hun omzet af aan twee goede doelen. Dit jaar ging 
het om de vzw’s Sportpret en De Vijver. Sportpret, opgericht door 

Zoerselaar Aïlan Iriks-
Bickx, organiseert een 
gratis en laagdrempelig 
sportaanbod voor 
kinderen die opgroeien 
in armoede. De Vijver is 
een regionale organisatie 
voor volwassenen met een 
beperking. De vzw is geld 
aan het sparen voor de 
aankoop van duofietsen of 
rolstoelfietsen.

Naast allerlei kraampjes 
waren er op de kerstmarkt 
ook optredens en 
kinderanimatie. Zo konden 
de jonge bezoekers een 
cadeau winnen door op 

zoek te gaan naar verstopte letters op de kerstmarkt. Vzw Crucea 
organiseerde op zaterdagvoormiddag ook een ontbijt.



TONEEL                                      TOT 23 FEBR
“Paprika”, EWT, www.ewt.be/Deurne

TENTOONSTELLING                                         4 TOT EN MET 26 JAN , ZA 13U30-18U, ZON 11 – 18U
Abstracte Grond, 5 abstracte schilders, Cultuurhuis de Bijl, Dorp 1, Zoersel, 03.298.07.15, 
debijl@zoersel.be        

PRESENTATIE                                               16 JAN 20U
Het laatste ijs, Kris Garroy, lokaal Jos Eugeen Dierckxlaan 24, Schilde, www.ummagumma.be

PRESENTATIE                              18 JAN 13U30  
“Orchideeën in Nieuw- Guinea”, digitale presentatie door Paul Noben, ’t Gasthuis, 
Turnhoutsebaan 199, Wijnegem, http://www.cactussenvetplanten.be

CONCERT                        19 JAN 11U
’T Gasthuis, Klassiek, Kapel, Turnhoutsebaan 199, www.wijnegem.be/vrije-tijd, 
cultuur@wijnegem.be

THEATER                                          25 JAN 20U15
Marcel Vanthilt, Playlist, www.gcbrecht.be

NIEUWJAARSRECEPTIE 2020                                                  25 JAN  15 TOT 19U
Zaal Ons Middelheem, Bredabaan 525, Brasschaat, de vocaal-ludieke zanggroep Perfavore uit 
Schoten komt deze receptie opluisteren met vrolijke liedjes en leuke meezingers, brasschaat@
vtbkultuur.be, 0484.92.01.05

TENTOONSTELLING                        25 EN 26 JAN
Fauna Flora Fotoclub Schoten, gratis, info@fffs.be of www.fffs.be

KLEUTERTHEATER                                                                 26 JAN 10U30
Sol de mol, ’T Gasthuis Theater, Turnhoutsebaan 199, Wijnegem, www.wijnegem.be/vrije-tijd

THEATER                                                                 8 FEBR 20U15
Ruben Van Gucht, Sportman II, www.gcbrecht.be

HUMOR                                                                 8 FEBR 20U
Henk Rijckaert, Maker, Werf 44, Schilde, https://schilde.kwandoo.com

DE SLISSEPLOEG                                                                 28 EN 29  FEBR – 6,7,13,14, 19,20,21,27,28 MRT  20U
“Van de werf, in ’t verderf” In zaal Forum, Marktplein Schoten, jeeveehaa52@gmail.com

CULTUUR
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WANDELINGEN

CULTUUR

GEZOCHT

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

GEBED TOT DE H. RITA. Met vertrouwen kom ik tot u 
o H. Rita, die genoemd wordt de “Heilige der onmo-
gelijke of hopeloze zaken”. bevrijd mij van de pijnen 
en angsten die mij neerdrukken, en verleen mij de 
gezondheid en de vrede. Ik vertrouw ten volle op uw 
machtige voorspraak bij de Allerhoogste en heb de 
vaste hoop door uw tussenkomst spoedig verhoord 
te worden. Maak dat ik weldra tot uw eer een lofzang 
van dankbaarheid moge aanheffen.                      L.D.M.

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

Na de eindejaarsfeesten vertrok de familie Raman uit Schoten-Deuzeld 
naar Londen waar zoon Brian (23) voor het eerst en als slechts één van 
de twee toegelaten Belgen mocht deelnemen aan het WK darts voor 
semiprofs. Dat eindigde jammer genoeg al in de eerste ronde. Maar de 
jonge Schotenaar blij�  terecht trots op de kwalificatie en laat zich niet 
ontmoedigen. 

Eind 2019 haalde de naar Nijlen verhuisde Antwerpenaar Kim Huybrechts 
(34) zowaar het nationale sportnieuws na zijn stuntzege tegen Rob Cross, de 
wereldkampioen van 2018, op dat andere WK darts in Londen, georganiseerd 
door de Professional Darts Corporation (PDC).
 
“Ik mocht  deelnemen aan het WK van die andere grote dartsbond: de British 
Darts Organisation”, helpt Brian ons uit de verwarring. “In de BDO zijn de 
beste semiprofs actief die later hopen te kunnen doorstromen naar de PDC, 
waar meer geld te verdienen valt. Maar vergis je niet: het niveau ligt ook hier 
bijzonder hoog. Legendarische kampioenen zoals Eric Bristow, Jocky Wilson 
en de Nederlander Raymond Van Barneveld legden er de basis van hun grote 
successen.” 
Brian - overigens geen familie van de Belgische voetballer Benito Raman van 
Schalke 04 - was pas acht jaar oud toen hij samen met papa en leermeester 
Steven zijn eerste pijltjes wierp naar het bord, dat nog steeds in de ouderlijke 
keuken hangt. Brian Raman: “Ik won heel wat jeugdtornooien en al op mijn 
achttiende heb ik ervoor gekozen om darts centraal te stellen in mijn leven. 

Ik ben toen zelfs vroegtijdig gestopt met de opleiding boekhouding die ik aan 
het Atheneum van Schoten volgde. Mijn ouders waren daar aanvankelijk niet 
gelukkig mee, maar gelukkig steunen ze me intussen volop op weg naar de 
dartstop.” 

Tot slot willen we nog weten wat het geheim is van trefzekere Brian. Jill is de 
jongeman, die eerder met succes ook een pijl in haar hart wist te mikken, te 
snel af met de verklaring. “Brian is bloednuchter en ijzig kalm. Dat eerste mag 
je letterlijk nemen. Veel spelers, zelfs op topniveau, drinken sloten whisky 
om een vaste hand te houden wanneer het er echt om gaat. Brian drinkt 
geen druppel alcohol, maar alleen ice tea. Misschien moet Lipton hem toch 
maar eens sponsoren want Brian drinkt wat blikjes leeg wanneer hij aan het 
darten is.”

SCHOTENAAR BRIAN RAMAN (23) TROTS 
OP DEELNAME AAN WK DARTS (BDO)   

GEVRAAGD
WIJNEN - CHAMPAGNE

en PORTOS
Aankoop volledige wijnkelders 

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

Zetelgarnierderij
KEMPENAERS J.
Herbekleden van zetels,
stoelen, kussens, enz.

Kapelstraat 29-31 • Overbroek-Brecht
Tel. 03/313 84 09

www.zetelgarnierderij-kempenaers.be



Z   EKERS in de BODE
hun rendement blijft verbazen.
ZZ      EKERS in de BODEEKERS in de BODE
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O

ZOEKERTJES
Restauratie reinigen van schil-
derijen op doek of paneel, 
vergulden en herstellen van 
de omlijsting en andere kunst-
werken, tel 03.658.71.20 
of 0474.59.02.62  Z002

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

ICT problemen? Wij komen aan 
huis met de oplossing, her-
stellingen, installatie, onder-
houd, begeleiding, advies, tel 
03.747.47.07  (particulier)  Z174

Ik koop collecties Lp’s, 45t, cd, 
dvd, boeken, strips, pick-ups, 
beste prijs tel 0475.37.64.96 
(particulier)  Z007

HOOFD SOCIALE ZAKEN
Statutair  –  Voltijds –  A1a-A3a

Als Hoofd Sociale Zaken sta je in voor de lei-
ding en coördinatie van alle activiteiten van het  
departement sociale dienst. Je stuurt als leidinggevende 
een team van 23 medewerkers aan met 7 rechtstreekse 
rapporteringslijnen. Je monitort de werking op basis van 
doelstellingen en indicatoren en stuurt bij waar nodig. Je 
zorgt voor een efficiënte werking van de dienst. 

Je verzamelt relevante gegevens over de dienstverlening 
en de hulpvragen aan de dienst. Hieruit vloeien adviezen 
ten aanzien van het bestuur om de dienstverlening te  
optimaliseren.

Je maakt bovendien ook deel uit van het managementteam 
en rapporteert rechtstreeks aan de algemeen directeur.

Ik ben geïnteresseerd

Zin om ons team te komen versterken? Dan ontvangen 
we je kandidatuur graag uiterlijk op 25 januari 2020. 
Graag je cv, motivatiebrief en een kopie van je diploma 
bezorgen aan schoten@searchselection.com.

Meer informatie over de functies en de selectieprocedure op www.schoten.be. 

Jouw functie

Jouw profiel

• Je bezit een masterdiploma en je beschikt over mini-
maal vijf jaar ervaring in een leidinggevende functie.

• Je hebt oog voor de efficiënte processen in een dienst 
en je verbetert processen waar nodig.

• Je bent goed met cijfers, zowel vanuit een financieel 
oogpunt als vanuit een managementstandpunt.

• Je kan een beleidsvisie vertalen in operationele doel-
stellingen.

• Je kan wetgevende teksten lezen en je gaat hier op 
een pragmatische en klantgerichte manier mee om. 

Ons aanbod

• Aanvangswedde met een minimum bruto maand-
loon van 3.107,97 euro. Enkel beroepservaring uit de 
overheidssector wordt gevaloriseerd (3.420,92 euro 
per maand bij 4 jaar anciënniteit - 4.372,93 euro per 
maand bij 12 jaar anciënniteit).

• 35 dagen vakantie per jaar en glijdende werktijden.
• Maaltijdcheques van 6,5 euro.
• Bijkomende extralegale voordelen zijn een gratis 

hospitalisatieverzekering, een fietsvergoeding of  
tussenkomst abonnement openbaar vervoer voor 
het woon-werkverkeer én ruime opleidings- en  
ontwikkelingsmogelijkheden.

Gezocht
ZAAL- en

KEUKENPERSONEEL
Voor in het weekend

Afspanning Keysershof
te ‘s-Gravenwezel

Tel. 0476 23 75 75

Gezocht
WINKELBEDIENDE

voor slagerij
Full time betrekking

Woensdag, zon-en feest-
dagen vrij

Slagerij De Deken
Brasschaat

0477 46 99 72

MARKT - VISHANDEL - Antwerpen

Gevraagd

HELPSTER VERKOOPSTER
(20 tot 55 jaar)

eventueel fl exi job is mogelijk
3 dagen/week (ma-di-wo)

Perfect Nederlandstalig - Eigen vervoer

Tel. 0475 96 44 10 - 0475 43 28 37

Voor al uw fi jne schilder/be-
hangwerken, gepens. schilder 
neemt nog werk aan, perfecte 
en propere afwerking, matige 
prijs, voor gratis kleuradvies en 
prijsopgave tel 03.651.53.73 of 
0473.390.488  (particulier)  Z020

Opruiming van inboe-
dels met gratis taxatie van 
uw waardevolle spullen tel 
0474.325.213  (particulier)  Z022

Thomas zoekt werk: tuinman 
met ervaring, tuinaanleg en 
onderhoud tel 0489.09.65.46  
(particulier)  Z024

Vellen verwijderen, conife-
ren uitfrezen, boomstron-
ken verhakselen tel 0498 
75 03 43 (particulier)  Z033

Gemotiveerde schilder zoekt 
nog enkele opdrachten tel 0494 
223 817 (particulier)  Z034



Gevraagd 
POETSVROUW 

Schilde
6u per week

0494 838 247 

Gemotiveerde schilder zoekt 
nog enkele opdrachten tel 0494 
223 817 (particulier)  Z034

Renoveren van verlichting: 
opnieuw bekabelen van 
luchters en staande lampen, 
vervangen stekkers en 
schakelaars, installatie 
snoerdimmer enz… gsm 0475 
79 65 12 (particulier)  Z035

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 (particulier)  Z036

Tuinwerk, schilderen en klusjes tel 
0488.59.11.12 (particulier)  Z050

Gratis inboedels opruimen tel 
0489.30.78.35 (particulier)   Z051

Schilderwerken binnen en buiten 
0486.76.68.47 (particulier)  Z067

Man zoekt werk: tuinwerken, 
schilderen binnen en buiten, 
schrijnwerkerij, vloeren enz..
(particulier)  tel 0466.41.06.91

ZOEKERTJES
Slagerij Willekens is een dynamische onderneming in volle groei. 
Hierdoor zijn we op zoek naar gemotiveerde medewerkers om ons 
team te versterken.

- Slager (voltijds)
- Verkoop medewerk(st)er (25u./week)

Is klanten laten genieten van een heerlijk stukje vlees of lekker eten 
jouw passie, contacteer ons dan voor extra info of een afspraak.

Slagerij Willekens 
Nice2Meat bvba 
Paalstraat 57, 2900
Schoten Tel. 03/658 47 21 
info@slagerijwillekens.be

Gezocht
AFWASSER/

POETSHULP m/v
ma-di-woe-vrij-zat 14u-19u

Bredabaan 214 - Brasschaat
03 651 81 33

info@slagerijgysels.be
www.slagerijgysels.be

@verteren
doet renderen!

GEZOCHT

VERKOOPSTER
haltijds

voor Slagerij Patrick te Sint-Job
Info 03 636 11 53 - 0472 46 38 89

DEWATERBUS VAART NIET LANGER 
OP ALBERTKANAAL          

DeWaterbus maakte op 31 december 2019 haar allerlaatste tochtje 
over het Albertkanaal, van Wijnegem via Schoten naar het Havenhuis 
in Antwerpen. Pendelaars waren echt met geen stokken aan boord 
te krijgen. Zelfs gratis varen tijdens de spits hielp niet. In Schoten en 
Wijnegem klinken hier en daar toch ontgoochelde reacties over het 
opdoeken van deze lijn door het Havenbedrijf Antwerpen.

Toen DeWaterbus Albertkanaal in februari 2019 de trossen voor het eerst 
losgooide, klonken initiatiefnemer en schepen voor de Haven Annick De 
Ridder (N-VA) samen met de burgemeesters van de gemeenten langs het 
traject en bonzen van De Vlaamse Waterweg nog erg optimistisch. Deze 
nieuwe lijn gaf forenzen, die tijdens de aanleg van de Oosterweelverbinding 
met helse verkeersomstandigheden zullen geconfronteerd worden, een 
prima alternatief voor de wagen om dagelijks tot in de stad te geraken. 

Maar dat enthousiasme werd al snel getemperd. Het was niet bepaald 
drummen aan de halteplaatsen van deze oostelijke tak van het Waterbus-
netwerk in Wijnegem, Schoten, Merksem en Deurne. Meer zelfs. Overdag 
leken de door de Nederlandse rederij Aqualiner bemande veerboten 
vooral leeg voorbij te varen. 









MOOIE,
LIEVE,

LEUKE DAME
ZOEKT CONTACT

0474 565 237 

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

www.candlelightbar.be
Meisjes gevraagd 

dagen en uren o.v.t.k. , ZEER GOEDE VERDIENSTE
Wezelsebaan 256 - 2900 Schoten 

0484 02 64 31
OPEN MAANDAG T/M ZATERDAG VAN 19.00U TOT ...

PRIVATE-GIRLS
12 dames verwennen u van ma-vrij 9u t/m 23u. zat 10u t/m 18u.

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

03 293 08 68 - 0479 38 87 82

NIEUW 

luxeprivé Private Passion
voor een TOPSEX ervaring, 

Klassedames voor 
een echte GFE experience! 

Kom vrijblijvend langs
 en laat je overtuigen. 

Turnhoutsebaan 375 in Wijnegem 
Ma tot vrij 10-18u

of na afspraak ma-do 18-20u
0499/39.39.90 of

www.private passion.be

COLLEGA GEVRAAGD

De gemeente Wijnegem gaat samen met twee particuliere eigenaars een 
nieuwe woonwijk aanleggen op de weiden tussen de Houtlaan, Merksemsebaan 
en Ertbruggestraat. “Het wordt de laatste grote dorpsuitbreiding. We geven 
onze inwoners maximale inspraak tijdens de eerste co-creatieweek in deze 
regio”, beloo�  schepen van Ruimtelijke Ordening Maarten Janssens (N-VA).

De koeien en paarden die nu nog vredig grazen op de weiden tussen de Houtlaan, 
Ertbruggestraat en Merksemsebaan moeten binnen enkele jaren elders gestald 
worden. Hier wordt Ertbrugge aangelegd. De nieuwe woonwijk is genoemd naar 
het gelijknamige beschermd landschap aan de overkant van de Houtlaan, dat 
voor alle duidelijkheid onaangeroerd blij� . 

“Dat er woningen komen op deze acht hectare weidegrond is zowat het enige wat 
voorlopig vastligt”, vertelt schepen Maarten Janssens. “We vertrekken van een wit 
blad. De landbouwers verkochten hun weiden drie jaar geleden grotendeels aan 
de grote bouwpromotoren Novus en Matexi. Gelukkig hebben wij als gemeente 
nog 20% van het terrein in eigen handen. Zo kunnen we de regie voor ontwikkeling 
van deze nieuwe wijk nu zelf in handen nemen.” 

Hoeveel woningen er precies komen, is dus nog niet zeker, maar het lijkt realistisch 
dat het er toch zo’n tweehonderd zullen worden. “We streven naar een mix van 
allerlei woonvormen. Daar zullen appartementen bij zijn, maar ook vrijstaande 
huizen. Sociale woningen zijn hier niet voorzien. Als gemeente zullen we alleszins 
streven naar voldoende betaalbare woningen, veel groen en trage wegen onder 
meer door de Fortvlakte richting Turnhoutsebaan met het openbaar vervoer en 
shoppingcenter”, aldus Janssens. 

Mogen we zelf al één suggestie doen voor Ertbrugge? Vernoem één van 
de toekomstige straatjes in de wijk naar de Robby Vinny. De legendarische 
Wijnegemse schlagerzanger die drie jaar geleden op 53-jarige lee� ijd overleed, 
organiseerde zijn legendarische fanbals met optredens van Vlaamse artiesten 
telkens in een feesttent op één van de weiden langs de Houtlaan.

“ERTBRUGGE WORDT LAATSTE GROTE 
DORPSUITBREIDING IN WIJNEGEM” 

GAY
25 jaar, zoekt

ervaren man voor contact
sms DIEGO naar 7404 

(2 euro verz/sms) 

AANNEMER ZOEKT

BESTE PRIJS, SNELLE AFHANDELING!
& 0487/286 430

opbrengsteigendommen, 
renovatie- en 

afbraakpanden, 
bouwgronden, 

projectgronden,
oude woningen...



Bij het ochtendgloren maakten de kinderen, ouders en leerkrachten 
van Klavertje 3 groep 1, 2 en 3 een flitswandeling door Overbroek. Ze 
vertrokken in het schemerdonker met fluokledij en lichtjes en kwamen 
aan op school bij klaarlichte dag.

OVERBROEK – LEERLINGEN KLAVERTJE 3 
MAKEN FLITSWANDELING

EEN ZOEKERTJE IN DE
voor resultaat uit eigen streek
Gebruik voor elke letter, leesteken of tussenruimte 1 vakje (vergeet uw adres of telefoonnummer niet!)

OF GEEF JE ZOEKERTJE IN OP ONZE WEBSITE: www.bodevanschoten.be

Enkel voor particulieren

Naam:

Adres:

Tel:

 vet gedrukt + 2e

 cursief gedrukt + 2e

Commerciële boodschappen 
worden geweigerd !

BIJL - Brugstraat 97, St. Job
BOOKING - Turnhoutsebaan 208, Schilde
‘T GEZELLIG BOEKSKE - Eikenlei 10, St. Job
THE WOOL STREET JOURNAL - Kapellei 272,  Zoersel

U kan uw zoekertjes afgeven bij de BODE VAN SCHOTEN of bij onderstaande dagbladhandelaars

KLAVERKE 4 - Churchilllaan 4, Schoten
‘T KROONTJE - Eethuisstraat 95, Schoten
BODE VAN SCHOTEN - Villerslei 50, Schoten

www.dynamx.be- Patrick Lievens 
0475/357 807

ZWEMLESSEN WIJNEGEM
VOOR GROOT EN KLEIN

PRIVÉ OF IN GROEP

EPC ENERGIE-
PRESTATIE-

CERTIFICAAT 
Snelle service

EPC Irene 
tel. 0496 556 182













AL-ANON 
Groep (Kiel)

hulp aan familie 
en vrienden van 
drankzuchtigen

TEL: 03 289 75 32

ANTIGIFCENTRUMANTIGIFCENTRUM

Netwerk Palliatieve Zorg
Noorderkempen v.z.w.:

advies en hulp rond palliatieve zorg
coördinatie thuiszorg

secretariaat: CODA HOSPICE

telef. permanentie 03 633 20 11  Wachtdienst
 dierenartsen

voor Antwerpen en omgeving 
gedurende weekend & feestdagen

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

 Wachtdienst
 dierenartsen

Tele-onthaal
Antwerpen Tel. 106

Drankprobleem?
Discrete hulp nodig?
AA-Anders bekeken

Al-Anon (24 op 24 uur)

Tel. 0479 53 69 67 

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

drankprobleem
INFO: PETER

TEL: 0478 277 541

Thuisverpleging
Wit-Gele Kruis
Afdeling Zoersel-Schilde

Turnhoutsebaan 329 / 2970 Schilde
03- 383 23 85

SCHOTENSE POLITIE INFORMEERT 
MET EIGEN MAGAZINE 

# INFO. Zo heet het nieuwe volledig zelf samengestelde 
informatiemedium van de lokale politie Schoten. De al even nieuwe 
korpschef Jack Vissers stelde zopas de eerste editie voor van het 
halfjaarlijks magazine. Dat werd overigens met plezier gedrukt door 
Bode Van Schoten

Het boekje, 16 bladzijden dik, is 
een primeur. “Hiermee willen we 
de Schotenaren informeren over 
onze prioriteiten, inspanningen 
en resultaten. Bovendien is 
dit de uitgelezen kans om 
hen te bedanken voor hun 
betrokkenheid bij de veiligheid 
en leefbaarheid van onze 
gemeente. En die betrokkenheid 
willen we alleen maar verhogen”, 
aldus Jack Vissers, die voor 
de redactie kon rekenen op 
medewerkster Els Jacobs van het 
communicatieteam. 

Vissers hee�  het in zijn eerste 
voorwoord onder meer over 
de BIN-netwerken die de voorbije jaren exponentieel gegroeid met een 
hoge meldingsgraad van verdachte situaties tot gevolg. “Deze meldingen 
maken het mogelijk om onze interventiepatrouilles tijdig aan te sturen”, 
aldus de korpschef. 

# INFO waarschuwt voor digitale fraude, stelt de nieuwe wijkwerking 
voor waarbij de wijkagenten evolueren naar wijkregisseurs, laat 
interventiemedewerker Anouck over haar werkdag vertellen, gee�  
cijfers over de verkeersovertredingen en staat stil bij het nieuwe zonaal 
veiligheidsplan. 

“In dit beleidsplan leggen wij voor een periode van zes jaar onze 
doelstellingen vast. Verkeer, diefstal in woningen en algemene overlast 
werden geselecteerd als strategische doelstellingen, zeg maar de 
topprioriteiten. Drugs, informaticacriminaliteit en intrafamiliaal geweld 
kregen de status van aandachtspunt”, aldus de korpschef.

Jack Vissers kreeg al heel wat positieve reacties op de eerste editie van 
# INFO en kondigt meteen een opendeur aan van de lokale politie. Die 
zal plaatsvinden op zondag 13 september. De volgende editie van het 
magazine zal deze zomer in de brievenbus vallen.

Zelfstandige 
Verpleegkundigen

www.vbzv.be
of 070/222 678

DEELNEMERS SCHOTEN SCHOL 
LUSTEN GRATIS PINTJES 

OOK UIT HERBRUIKBEKERS

De gemeente trakteert de Schotenaren intussen al dertien jaar met gratis 
pintjes, wijn, pannenkoeken en frietjes om het nieuwe jaar in te zetten. Het 
plein lag er dit keer na afloop van Schoten Schol wel opvallend properder 
bij dan na vorige edities. Dat was te danken aan de herbruikbekers waarin 
alle dranken geschonken werden. 

“Een door de hogere overheid opgelegde maatregel, maar ook een hele 
verbetering”, vindt niet alleen milieuschepen Walter Brat (N-VA), maar 
ook schepen Charlotte Klima (N-VA), die voor het eerst samen met 
partijgenoot en gemeenteraadsvoorzitter Lieven De Smet (N-VA) ook 
vlot de podiumpresentatie voor haar rekening nam. “We hebben 15.000 
bekers ingeslagen. Zo hoefden we ze vandaag zelfs niet af te wassen. 

Sommige bezoekers gooiden de bekers uit gewoonte nog wel in de rode 
afvalcontainers, maar over het algemeen keerden ze vrij vlot terug naar 
de inzamelpunten op de vier hoeken van de Markt.”

En aan het tappen te zien in de kramen, smaakten de pintjes even goed 
als de vorige jaren. 



Tip Top Voeten     
Pedicure - Manicure  
0478/911.343 
evi@tiptopvoeten.be 
Komt aan huis

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

Medische Pedicure
Aangepaste behandeling voor suikerpatiënten

Van Looy Vanessa
 Braamstraat 4

2970 Schilde
03 336 31 06 - 0472 52 58 06

 

 

 
 

Uw DKV-specialist in de buurt 
 

Joris Van Thillo 
 

0479 80 15 95 
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Handelend voor 
 

 
 

Markt 13 – 2900 SCHOTEN FSMA: 012078 A-B  
info@dellafaille.be BTW: BE 0426.142.675 
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 • op de website www.apotheek.be
 • via telefoon naar 0903/990 00 (e1,5/minuut)
 • via de geowacht app op uw smartphone
 • op de wachtaffi che bij uw vertrouwde apotheek

DOKTERS

APOTHEKERS

MEDISCHE HULP
TIJDENS WEEKENDS EN FEESTDAGEN

SCHOTEN 0900 10 512 *
BRECHT/SINT-JOB/MALLE/ZOERSEL 
03/650.52.53
SCHILDE/‘S-GRAVENWEZEL/
WIJNEGEM/OELEGEM 0900 100 05*

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 €

EXTRA OPENINGSUREN APOTHEKERS SCHOTEN 
ZATERDAGOPENING
18/1  Geen apotheek van wacht in Schoten

19/1  Apotheek Paeshuys, Paalstraat 21 van 9 - 22.u

Apotheek Gedopt, Villerslei 66 iedere zaterdag open van 9-12u

Volledige voetverzorging
Aangepaste behandeling diabetes
Ingegroeide nagels
Eeltverwijdering
Nagelcorrecties

voeten & 
tenen

Medische voetverzorging bij u thuis
(alleen op afspraak)

Ost Dirk
Tel. 0495 48 36 75

PEDICURE

 TANDARTS
Wachtdienst 

Antwerpen Centraal 
oproepnummer

Tel.: 0903/399 69
weekend feestdagen

STERZANGERTJES STEUNEN 
SCHOLIEREN UIT GUATEMALA

Vroedvrouw aan huis
Pre- en postnatale begeleiding

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

vroedvrouwenteam@wgkantwerpen.be
www.witgelekruis.be

Voor de 35ste maal hebben het Davidsfonds en de vormsel-cathechese 
van ‘s-Gravenwezel en Schilde-Bergen op zaterdag 4 januari het 
Missionair Sterzingen georganiseerd. Dat om aandacht en steun te 
vragen voor de projecten van dorpsgenote Annemie De Vocht in Tecpan, 
Guatemala. 

Enkele tientallen jonge sterzangers deden in de namiddag de ronde in de 
straten van ’s-Gravenwezel ten voordele van de projecten. Aansluitend 
namen zij deel aan de speciale misviering in de Sint-Catharinakerk. 
Volwassen sterzangers brachten ‘s avonds een persoonlijke serenade 
bij mensen thuis, met een origineel repertoire driekoningenliederen. ’s 
Zondags waren de sterzangers ook op post in de  misviering van de 
Witte Kerkgemeenschap van Schilde- Bergen. 

De opbrengst gaat naar de opknap van de middelbare school Nufed 
in Tecpan, het salaris van de onderwijzers en studiebeurzen voor de 
leerlingen. 






