


IN DIT NUMMER

KERSTBOOMVERBRANDING IN ST-JOB

KWTG WIJNEGEM BRENGT NIEUW STUK

COMMOTIE ROND DEN AARD SCHILDE

SCHOTENSE JACHTHOORNKRING BESTAAT 35 JAAR

NIEUWE BEWONERS ÉN BUREN VOOR 
HOFKE VAN MEEÙS  

Op 3 februari start de bouw van tien nieuwe appartementen schuin 
achter het statige Hofke van Meeùs in de Schotense wijk Deuzeld. 
“Maar aan het eeuwenoud kasteeltje zelf raken we niet. Dat zullen 
we in een latere fase zelfs volledig en in al z’n glorie restaureren”, 
beloo�  eigenaar-projectontwikkelaar Luc Van De Wiel. 
 
Het Hofke van Meeùs ligt niet ver van het drukke kruispunt van de 
Deuzeldlaan met de Kruiningenstraat, maar lange tijd viel het amper 
op omdat het wat achterin staat en omringd was door nooit gesnoeid 
struikgewas. Eigenlijk is het vreemd dat dit 120-jarige landhuis nooit 
beschermd werd als monument. Het is nochtans nauw verbonden met 
het ontstaan van de rondom gelegen woonwijk.
 
“Het is een relict van het industriële verleden van Deuzeld. Dit was na-
melijk het landhuis Eugène Meeùs (1830-1910), de stichter van de legen-
darische suikerfabriek in de nabije Kruiningenstraat, waarrond later de 
hele wijk ontstaan is”, duidt voormalig schepen Erik Block (CD&V), tevens 
kenner van de lokale geschiedenis. “De familie zelf bouwde heel wat van 
de arbeiderswoningen en financierde samen met de familie Bracht het 
parochieleven. In de suikerfabriek werkten destijds 200 mensen.” 

De laatste decennia was het Hofke van Meeùs eigendom en ook lange 
tijd bewoond door de familie Meyers. Enkele jaren geleden kon project-
ontwikkelaar Luc Van De Wiel het goed van in totaal 1 hectare groot 
aankopen. De laatste tijd werden geen grote onderhoudswerken meer 
gedaan. In zijn huidige staat zou het kasteeltje dan ook niet misstaan 
als decor voor een griezelfilm.
 
De banners van de lokale aannemer Vermeiren aan de smeedijzeren 
omheining rond het domein verraden dat er binnenkort actie mag ver-
wacht worden op het terrein. “Op 3 februari starten we met de bouw van 
tien nieuwe appartementen schuin achter het kasteeltje”, vertelt Van de 
Wiel. Onze architect Jort Moors uit Brecht gaf die bewust een strakke 
hedendaagse vormgeving die zal contrasteren met het klassieke kas-
teeltje. De flats worden 125 tot 144 vierkante meter groot en vallen met 
hun luxueuze afwerking in de hogere prijsklasse. 

Van De Wiel zegt er alles aan te doen om het omliggende park met bo-
men, die bijna even oud zijn als het Hofke van Meeùs zelf, maximaal 
te bewaren. “We hebben zelfs de vorm van onze ondergrondse parking 
aangepast om geen wortels te kwetsen. In samenspraak met de toe-
komstige bewoners willen we zelfs nog bomen bij aanplanten. Het lijkt 
hier vooraan een kaalkap, maar eigenlijk verdwenen alleen minderwaar-
dige struiken en slechts enkele bomen”, aldus Van De Wiel. 
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 SCHOTEN                       € 725 000
Zeer aangename en charmante villa op 2050m², 
gelegen in één der meest gewilde lanen van Schoten 
met 5 slpks, 1 badkamer en 1 douchekamer.   

UC2143136 - EPC 295 kWh/m²  
Vg Wp Gvv Gvkr  

 SCHILDE                                    € 480 000

Jaren ‘70 karakter villa met veel lichtinval. Glv: hal met 
toilet, living met schuiframen naar terras, zitput met O.H., 
open kkn, waspl. met aparte douche, garage. Verd.: 
nachthal, 4 slpks, badk. met ligbad/dubbele wastafel/
toilet. CV op gas, elek. gekeurd én conform, rolluiken. 
Deze woning is gelegen in een rustig straatje en geeft 
bijzonder gevoel van ruimte.  

UC 1335486 - 513 kWh/m²  
WgLK Vg Gvkr Gvv  

 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  
Vg Wg Lk Gvkr Vv

 OOSTMALLE                                   € 399 000

Recent geren. villa. Glvl: Inkomhal met toilet, 
leefruimte met houtkachel, nieuw geïnstalleerde 
keuken, 3 slpks waarvan 1 met douchek., 2de 
badk. met toilet en wasplaats. 1ste Verd.: 3 slpks 
met ingemaakte kasten, apart toilet. Diverse: 
elektriciteit conform, elektrische rolluiken op het glvl, 
ondergronds garage/magazijn.    

  SCHILDE                                       € 348 000

Glv. app. met eigen inkom en privé-tuintje. Ind.: hal toilet, 
living, open geïn. kkn, bijkkn, nachthal, apart toilet, badk 
met ligbad, douche, dubbele wastafel en 2 slpks. Tuin 
aan voor- en achterzijde met tuinhuis. Privé carport, 
gemeensch. fietsen- en vuilbakkenberging. CV op gas 
(condensatieketel).    

UC 1888501 - EPC 214 kWh/m²  
Vg Wg 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.  

 EPC label E  
Vg Wg Gvkr

UC 2060501 - EPC 283 kWh/m² jaar
Vg Wg Vv Gvkr

 ‘S-GRAVENWEZEL                         € 440 000                

Prachtig gelegen bouwgrond op 2.375m² in 
doodlopende straat. Deze bouwgrond is rustig gelegen 
en heeft een unieke breedte van 45m. Afstand tot 
de eigendomgrenzen: min. 5m, gevelbreedte: min. 
8m, max. 30m, bouwdiepte: min. 8m, max. 22,5m, 
bebouwing: max. 250 m² (inclusief de bijgebouwen).     

Vg Wp Gvkr Vv

De gemeente Schilde is trots op haar erkenning als Warme Gemeente.  
“We willen dat jongeren zich goed in hun vel voelen”, aldus schepen 
van Welzijn Marian Van Alphen (Open Vld).

Zopas kwam op het gemeentehuis van Schilde de bevestiging toe dat de 
gemeente samen met 39 erkend werd door Fonds GavoorGeluk. Als mas-
cotte kwam ook Warme William mee naar Schilde en andere gemeentes.
. 
“Warme William is een grote blauwe beer die iedereen uitnodigt om te 
vertellen wat er scheelt én graag een luisterend oor aanbiedt”, vertelt 
consulent Anouk Collet. “Iedereen zit wel eens wat minder goed in zijn 
vel. Dan is het fijn dat er een Warme William voor je klaar staat. Een War-
me William is iemand die er is voor een ander en oprecht aandacht heeft 
voor die ander. Hij zit nu voorlopig op een bankje bij de dienst vrije tijd in 
het Parkske, maar zal later mogelijk met bankje en al door Schilde reizen.” 
De gemeente is nu op zoek naar vleesgeworden Warme Williams; enthou-
siaste mensen met een hart voor jongeren die zich willen aansluiten bij 
de projectgroep die zich buigt over het mentaal welzijn van kinderen en 
jongeren. Wie interesse heeft om zich in de projectgroep te engageren 
mag dit laten weten aan de dienst vrije tijd en welzijn. 

“Ons einddoel? Meer veilige plekken creëren, waar kinderen en jongeren 
hun talenten en identiteit kunnen ontplooien, zich kwetsbaar kunnen op-
stellen en daarin gesteund worden door hun omgeving en leeftijdsgeno-
ten. Zo krijgen ze meer veerkracht”, aldus schepen Van Alphen.
 
• Dienst vrije tijd en welzijn, Eugeen Dierckxlaan 24, Schilde, 
   03-380 07 47 of welzijn@schilde.be

SCHILDE TROTS OP TITEL VAN 
‘WARME GEMEENTE’ EN ZOEKT 

NU AMBASSADEURS    

Boomverzorging

WILS
Snoeien en vellen van bomen

Gecertificeerd European Treeworker 
(ETW)

0493 17 39 30
boomverzorging.wils@gmail.com
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SCHOTEN

MERKSEM

Verzorgd 2 slaapkamer appartement met zicht 
op groen domein Weytschot. 
Extra’s: dak conform 2020, elektriciteit conform. 
Lage gemeenschappelijke provisie van 35 euro.
Mogelijk tot aankoop garage.

Verzorgde halfopen bebouwing op 286 m2 in 
aangename woonstraat. Tuin met veel privacy 
en ruime garage.

EPC 242 kWh/m2 - UC 1828540
Gvg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv

EPC 348 kWh/m2 - UC2207402
Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv

SCHOTEN
Vernieuwd rietgedekte villa op toplocatie in 
hartje Koningshof op 1.988 m2.
Perceel met zuidwest oriëntatie en 41 m 
breedte. 5 slpks en 2 badks.

EPC 272 kWh/m2 - UC2202393
Vg, Wp, Gmo, Gvkr, Gvv € 935.000

€ 189.000

€ 349.000

EPC 422 kWh/m2 - UC34164
stedenbouwkundige info in aanvraag €156.500

SCHOTEN
2 slaapkamer appartement in kleinschalig 
gebouw, centraal gelegen in de winkelstraat 
van Schoten.  Inkomhal met veel lichtinval, 
woonkamer met open keuken.  Momenteel 
verhuurd.

Chiro Sint-Job hee�  met het ophalen 
van de kerstbomen alleen al ruim 
500 euro verzameld voor Moeders 
voor Moeders. Daar moet nog de 
opbrengst van de verkoop van soep 
en andere lekkere hapjes en drankjes 
tijdens de kerstboomverbranding 
nog bij geteld worden. 

De Tito’s en Keti’s van Chiro Sint-
Job wisten bij het begin van het 
nieuwe jaar wat te doen. In heel 
de gemeente haalden ze maar 
liefst 100 kerstbomen op tegen 
een vrije bijdrage ten voordele van 
Moeders voor Moeders. “Hiermee 
zijn we helemaal volzet. Honderd 
bomen is het maximum dat ze 
kunnen ophalen”, reageert Roeland 
Ruelens tevreden. Wie wilde kon 
zijn boom wel nog zelf afleveren 
aan de Chirolokalen in de Kerklei in 
Sint-Job. ’s Avonds vond er dan een 
gezellige kerstboomverbranding 
plaats. Het was gezellig druk aan de 
Chirolokalen in de Kerklei. Zo’n 600 
Sint-Jobbenaren genoten van het 
spektakel en de ambiance waarvoor 
Chiro had gezorgd. 
Er werd ook nog lekkers jenevertjes, 
soep, hamburgers, snoep…  verkocht 
voor het goede doel.
Zamelde Chiro Sint-Job vorig 
jaar nog geld in voor ‘Chiro voor 
Chiro’ dan doet ze dat dit jaar voor 
‘Moeders voor moeders’. Deze 
organisatie ontfermt zich over de 
allerarmsten van onze maatschappij 
door voedsel en materialen te 
geven voor de jongste kinderen. Zo 
kunnen zij bijvoorbeeld van goede 
maaltijden genieten. “Als Chiro 
zetten we ons natuurlijk al wekelijks 
in voor kinderen en jongeren, 
maar op deze manier kunnen we 
ook iets betekenen voor de meest 
kwetsbaren”, stelt  Ruelens.

 

SINT-JOB – CHIRO 
HAALT RUIM 500 
EURO OP VOOR 
MOEDERS VOOR 

MOEDERS  

www.dynamx.be 
0475/357 807

ZWEMLESSEN WIJNEGEM
ZWEMBADFEESTJES

LASER SHOOT FEESTJES





EEN GREEP UIT ONS AANBOD TE KOOP: GRATIS WAARDEBEPALING
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MERKSEM SCHILDE SCHILDE MERKSEM

PRIJS: €1.380.000 PRIJS: €175.000 PRIJS: €169.000 PRIJS: €399.000

Top investering!! Op de hoofdas tussen Antwerpen 
en Breda vindt u dit vernieuwde opbrengsteigendom 
met handelspand, studio en 9 studentenkamers te-
rug. Allen eenheden zijn momenteel verhuurd.
(wg-vg-gvkr-gmo-gvv)

Dit charmant weekendverblijf vindt u terug op een 
boogscheut van Schilde centrum. De woning voor-
ziet in een leuke, zonnige living met mezzanine, een 
keuken, 2 slaapkamers en een badkamer. In de tuin 
is het aangenaam vertoeven. 
EPC 653 kWh/m²jaar - UC 1849084 (vg-gvr-gvkr-gmo-gvv)

Gezellige vakantiewoning met zwembad op een 
perceel van ca.1019 m² gelegen in gebied voor 
verblijfsrecreatie te Schilde. De chalet beschikt over 
een inkomhal, een gezellig living, een keuken, een 
badkamer en een slaapkamer. Zeer private tuin met 
zwembad en 2 tuinbergingen.
EPC 529 kWh/m²jaar - UC 2220708 (gvg-gvr-gvkr-gmo-gvv)

Opbrengsteigendom met 2 handelszaken en 3 stu-
dio’s op centrale ligging te Merksem. De studio’s en 
een van de handelszaken zijn momenteel reeds ver-
huurd. 1 handelszaak is beschikbaar.
(wg-vg-gvkr-gmo-gvv)

ZOERSEL SCHILDE SCHILDE SCHILDE

PRIJS: €365.000 PRIJS: €265.000 PRIJS: €175.000 PRIJS: €425.000

Gelegen in een rustige verkaveling te Zoersel, vin-
den we deze ruime woning op een perceel van ca. 
1000 m² met een ideale zuid-west ligging. De wo-
ning voorziet in een ruime woonkamer, een keuken 
met bijkeuken, 3 slaapkamers en een badkamer. 
EPC 401 kWh/m²jaar - UC 0002190100 (vg-wug-gmo-gvkr-vv)

Dit toffe handelspand van ca. 102 m² vindt u op 
uitstekende locatie in het winkelhart van Schilde 
naast de Pizza Hut, nabij een openbare parking en 
openbaar vervoer. Het winkelpand bestaat uit een 
winkelruimte en nog 2 extra aparte ruimtes (behan-
delkamers, stockage, burelen,...).
(vg-wg-gmo-gvkr-gvv)

Mooie bouwgrond met veel privacy temidden van natuur 
en groen van ca. 2519 m². Deze bouwgrond is gelegen 
in verblijfsrecreatiegebied met toelating van permanen-
te bewoning. Meer informatie en bouwvoorschriften te 
bekomen via ons kantoor. Stedenbouwkundig attest 
beschikbaar.
(gvg-gvr-gmo-gvkr-gvv)

Opbrengsteigendom met een mooi netto rendement 
van ca. 5.5%. Mooi, centraal gelegen handelspand 
te Schilde met op het commercieel gelijkvloers een 
winkelruimte van ca. 149 m², extra kelder en gara-
ge  Momenteel is dit handelspand verhuurd aan een 
tandartsenpraktijk. 
(Wg-vg-gvkr-gmo-gvv)

KAPELLEN ZOERSEL SINT-JOB-IN-‘T-GOOR SCHILDE

PRIJS: €244.000 PRIJS: €375.000 PRIJS: €299.000 PRIJS: €395.000

Te renoveren woning in een rustige residentiële 
buurt op wandelafstand van centrum Kapellen op 
een perceel van ca. 245m². De woning voorziet in 
een living, een keuken, 2 slaapkamers en een bad-
kamer.  De zuidgerichte tuin biedt een meerwaarde.   
Zolder mogelijk in te richten als extra kamers.
EPC 366 kWh/m²jaar - UC 2085290 (vg-wg-gmo-gvkr-vv)

Zeer centraal gelegen kantoorruimte of handels-
gelijkvloers van ca. 180 m² in het centrum van 
Sint-Antonius Zoersel met zeer veel visibiliteit en 
een zeer goede bereikbaarheid! Parkeerruimte voor 
een 10-tal wagens. Ideaal voor vrije beroepen, kan-
toor of showroom.

Dit gezellig, instapklaar landhuis bevindt zich op 
zeer rustige locatie te Sint-Job-in-’t-Goor op een 
zuid-georiënteerd perceel van ca.1076 m². Deze 
verzorgde woning beschikt over een ruime living, 
een keuken, een veranda, 2 slaapkamers, een bad-
kamer en een berging. Ook geschikt als bouwgrond.
EPC 520 kWh/m² - UC 2143609 (Wg-vg-vv-gvkr-gmo)

Instapklare HOB op een perceel van ca. 480 m² op 
zeer centrale locatie te Schilde, op wandelafstand 
van scholen, winkels en openbaar vervoer. Deze 
woning beschikt over een lichte living, een ruime 
leefkeuken, 4 slaapkamers en 2 badkamers. Aange-
name tuin met 2 terrassen en tuinberging.
EPC 206 Kwh/m²jaar - UC2217413 (Vg-wg-gvv-gvkr-gmo)

WIJNEGEM ZOERSEL SINT-JOB-IN-‘T-GOOR GOOREIND

PRIJS: €510.000 PRIJS: €489.000 PRIJS: €365.000 PRIJS: €449.000

Gezellige villa residentieel gelegen op de grens van 
Schilde met Wijnegem. Deze woning is voorzien 
van 3 slaapkamers, bureauruimte en een unieke 
leefruimte met niveauverschil waar living en keuken 
in elkaar lopen. De open keuken biedt een prachtig 
uitzicht over de charmante tuin.
EPC 192 kWh/m²jaar - UC 1165080. (vg-wg-gmo-gvkr-gvv)

Tijdloze villa op een mooi perfect georiënteerd 
zonnig perceel van ca. 1600 m² met zeer veel lich-
tinval. Deze woning beschikt over een zeer ruime 
leefruimte met grote glaspartijen en hoge plafonds, 
een leefkeuken, 4 slaapkamers en een ruime gara-
ge voor 2 wagens.
EPC 246 kWh/m²jaar – UC (Vg-wg-gvv-gmo-gvkr)

Gelegen in een rustige wijk nabij het centrum van 
St-Job ligt dit gelijkvloers landhuis op een ruim per-
ceel van ca. 1300 m².  De woning voorziet o.a. in 
een woonkamer met open keuken, 3 slaapkamers 
en de badkamer.
EPC 586 kwh/m²jaar - UC 0002215215-2. (vg-wg-gmo-gvkr-vv)

Deze recente woning vindt u terug op een uiterst 
rustige locatie te Gooreind. De woning bestaat oa uit 
een ruime woonkamer met veel lichtinval, een mooie 
keuken, 4 slaapkamers en een badkamer.  Achteraan 
de woonkamer heb je uitzicht op de open tuin en 
weilanden. 
EPC 214kWh/m²jaar - UC 2234799 (vg-wug-gmo-gvkr-vv)

ZANDHOVEN WIJNEGEM SCHILDE SCHILDE

SCHILDE WIJNEGEM SCHILDE PULDERBOS

€790 + €70 / MAAND €1.025 + €125  / MAAND €1.230 / MAAND €695 + €65  / MAAND

Dit gezellige appartement vindt u terug op de 2de 
verdieping (met lift) in het winkelhart van Schilde. 
Het appartement voorziet oa. in een mooie ruime 
living, een keuken, 2 slaapkamers en een badka-
mer. Een leuk zuidterras en een garagebox maken 
dit appartement helemaal tot een troef.
EPC 120 kWh/m²jaar - UC 1319237

Mooi ruim appartement/kantoor op 2de verdieping 
(met LIFT) in leuke residentie te Wijnegem. Het appar-
tement voorziet in een zonnige living met aansluitend 
een ruim terras met prachtig panoramisch zicht over 
het Albertkanaal, 3 slaapkamer en badkamer. Gara-
gebox is voorzien in de ondergronds garage. Juist 
opgeschilderd. EPC 94 kWh/m² - 2218170

Instapklaar duplexappartement met lift in “Knok-
ke-stijl” op toplocatie te Schilde. Living op eiken 
parket met terras, luxe keuken op blauwe hardsteen 
en granieten werkblad, 3 slaapkamers. Geen gem.
sch. kosten!
EPC 107 kWh/m² - UC 264114

Dit 2 slaapkamerappartement vindt u terug op de 
eerste verdieping in een kleinschalig appartements-
gebouw met LIFT! Het appartement voorziet in een 
lichte living met open keuken, en een badkamer. 
Inclusief GARAGEBOX. Mooi TERRAS met prachtig 
zicht op achterliggende weilanden en molen.
EPC 122 kWh/m² - UC 257954

IMMO GL, OOK STERK IN VERHUREN

EEN EIGENDOM AANKOPEN IN SPANJE, HOE PAK JE DIT AAN?

Immo GL organiseert op 
maandag 17 februari 2020 om 20 uur 

EEN SPAANSE INFO-AVOND!

Hoe kan ik een aankoop in Spanje financieren? Wat is de procedure: verkoopovereenkomst, voorschot, 
akte, termijnen, … ? De regio verkennen? Wat is het belang van de notaris en een advocaat (gestor) bij 

een aankoop in Spanje? Wat zijn de valkuilen? Wat als er moet gerenoveerd worden? 

Onder het genot van een Spaans hapje en drankje geven een Belgische expert uit Spanje 
en een nederlandstalige gestor u een antwoord op al uw vragen!

Interesse? 
Schrijf u dan in door een email met uw gegevens te sturen naar info@immogretaleys.be, 

dit ten laatste 10 februari 2020. Uw deelname is gratis.

EEN GREEP UIT ONS AANBOD TE KOOP: GRATIS WAARDEBEPALING
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MERKSEM SCHILDE SCHILDE MERKSEM

PRIJS: €1.380.000 PRIJS: €175.000 PRIJS: €169.000 PRIJS: €399.000

Top investering!! Op de hoofdas tussen Antwerpen 
en Breda vindt u dit vernieuwde opbrengsteigendom 
met handelspand, studio en 9 studentenkamers te-
rug. Allen eenheden zijn momenteel verhuurd.
(wg-vg-gvkr-gmo-gvv)

Dit charmant weekendverblijf vindt u terug op een 
boogscheut van Schilde centrum. De woning voor-
ziet in een leuke, zonnige living met mezzanine, een 
keuken, 2 slaapkamers en een badkamer. In de tuin 
is het aangenaam vertoeven. 
EPC 653 kWh/m²jaar - UC 1849084 (vg-gvr-gvkr-gmo-gvv)

Gezellige vakantiewoning met zwembad op een 
perceel van ca.1019 m² gelegen in gebied voor 
verblijfsrecreatie te Schilde. De chalet beschikt over 
een inkomhal, een gezellig living, een keuken, een 
badkamer en een slaapkamer. Zeer private tuin met 
zwembad en 2 tuinbergingen.
EPC 529 kWh/m²jaar - UC 2220708 (gvg-gvr-gvkr-gmo-gvv)

Opbrengsteigendom met 2 handelszaken en 3 stu-
dio’s op centrale ligging te Merksem. De studio’s en 
een van de handelszaken zijn momenteel reeds ver-
huurd. 1 handelszaak is beschikbaar.
(wg-vg-gvkr-gmo-gvv)

ZOERSEL SCHILDE SCHILDE SCHILDE

PRIJS: €365.000 PRIJS: €265.000 PRIJS: €175.000 PRIJS: €425.000

Gelegen in een rustige verkaveling te Zoersel, vin-
den we deze ruime woning op een perceel van ca. 
1000 m² met een ideale zuid-west ligging. De wo-
ning voorziet in een ruime woonkamer, een keuken 
met bijkeuken, 3 slaapkamers en een badkamer. 
EPC 401 kWh/m²jaar - UC 0002190100 (vg-wug-gmo-gvkr-vv)

Dit toffe handelspand van ca. 102 m² vindt u op 
uitstekende locatie in het winkelhart van Schilde 
naast de Pizza Hut, nabij een openbare parking en 
openbaar vervoer. Het winkelpand bestaat uit een 
winkelruimte en nog 2 extra aparte ruimtes (behan-
delkamers, stockage, burelen,...).
(vg-wg-gmo-gvkr-gvv)

Mooie bouwgrond met veel privacy temidden van natuur 
en groen van ca. 2519 m². Deze bouwgrond is gelegen 
in verblijfsrecreatiegebied met toelating van permanen-
te bewoning. Meer informatie en bouwvoorschriften te 
bekomen via ons kantoor. Stedenbouwkundig attest 
beschikbaar.
(gvg-gvr-gmo-gvkr-gvv)

Opbrengsteigendom met een mooi netto rendement 
van ca. 5.5%. Mooi, centraal gelegen handelspand 
te Schilde met op het commercieel gelijkvloers een 
winkelruimte van ca. 149 m², extra kelder en gara-
ge  Momenteel is dit handelspand verhuurd aan een 
tandartsenpraktijk. 
(Wg-vg-gvkr-gmo-gvv)

KAPELLEN ZOERSEL SINT-JOB-IN-‘T-GOOR SCHILDE

PRIJS: €244.000 PRIJS: €375.000 PRIJS: €299.000 PRIJS: €395.000

Te renoveren woning in een rustige residentiële 
buurt op wandelafstand van centrum Kapellen op 
een perceel van ca. 245m². De woning voorziet in 
een living, een keuken, 2 slaapkamers en een bad-
kamer.  De zuidgerichte tuin biedt een meerwaarde.   
Zolder mogelijk in te richten als extra kamers.
EPC 366 kWh/m²jaar - UC 2085290 (vg-wg-gmo-gvkr-vv)

Zeer centraal gelegen kantoorruimte of handels-
gelijkvloers van ca. 180 m² in het centrum van 
Sint-Antonius Zoersel met zeer veel visibiliteit en 
een zeer goede bereikbaarheid! Parkeerruimte voor 
een 10-tal wagens. Ideaal voor vrije beroepen, kan-
toor of showroom.

Dit gezellig, instapklaar landhuis bevindt zich op 
zeer rustige locatie te Sint-Job-in-’t-Goor op een 
zuid-georiënteerd perceel van ca.1076 m². Deze 
verzorgde woning beschikt over een ruime living, 
een keuken, een veranda, 2 slaapkamers, een bad-
kamer en een berging. Ook geschikt als bouwgrond.
EPC 520 kWh/m² - UC 2143609 (Wg-vg-vv-gvkr-gmo)

Instapklare HOB op een perceel van ca. 480 m² op 
zeer centrale locatie te Schilde, op wandelafstand 
van scholen, winkels en openbaar vervoer. Deze 
woning beschikt over een lichte living, een ruime 
leefkeuken, 4 slaapkamers en 2 badkamers. Aange-
name tuin met 2 terrassen en tuinberging.
EPC 206 Kwh/m²jaar - UC2217413 (Vg-wg-gvv-gvkr-gmo)

WIJNEGEM ZOERSEL SINT-JOB-IN-‘T-GOOR GOOREIND

PRIJS: €510.000 PRIJS: €489.000 PRIJS: €365.000 PRIJS: €449.000

Gezellige villa residentieel gelegen op de grens van 
Schilde met Wijnegem. Deze woning is voorzien 
van 3 slaapkamers, bureauruimte en een unieke 
leefruimte met niveauverschil waar living en keuken 
in elkaar lopen. De open keuken biedt een prachtig 
uitzicht over de charmante tuin.
EPC 192 kWh/m²jaar - UC 1165080. (vg-wg-gmo-gvkr-gvv)

Tijdloze villa op een mooi perfect georiënteerd 
zonnig perceel van ca. 1600 m² met zeer veel lich-
tinval. Deze woning beschikt over een zeer ruime 
leefruimte met grote glaspartijen en hoge plafonds, 
een leefkeuken, 4 slaapkamers en een ruime gara-
ge voor 2 wagens.
EPC 246 kWh/m²jaar – UC (Vg-wg-gvv-gmo-gvkr)

Gelegen in een rustige wijk nabij het centrum van 
St-Job ligt dit gelijkvloers landhuis op een ruim per-
ceel van ca. 1300 m².  De woning voorziet o.a. in 
een woonkamer met open keuken, 3 slaapkamers 
en de badkamer.
EPC 586 kwh/m²jaar - UC 0002215215-2. (vg-wg-gmo-gvkr-vv)

Deze recente woning vindt u terug op een uiterst 
rustige locatie te Gooreind. De woning bestaat oa uit 
een ruime woonkamer met veel lichtinval, een mooie 
keuken, 4 slaapkamers en een badkamer.  Achteraan 
de woonkamer heb je uitzicht op de open tuin en 
weilanden. 
EPC 214kWh/m²jaar - UC 2234799 (vg-wug-gmo-gvkr-vv)

ZANDHOVEN WIJNEGEM SCHILDE SCHILDE

SCHILDE WIJNEGEM SCHILDE PULDERBOS

€790 + €70 / MAAND €1.025 + €125  / MAAND €1.230 / MAAND €695 + €65  / MAAND

Dit gezellige appartement vindt u terug op de 2de 
verdieping (met lift) in het winkelhart van Schilde. 
Het appartement voorziet oa. in een mooie ruime 
living, een keuken, 2 slaapkamers en een badka-
mer. Een leuk zuidterras en een garagebox maken 
dit appartement helemaal tot een troef.
EPC 120 kWh/m²jaar - UC 1319237

Mooi ruim appartement/kantoor op 2de verdieping 
(met LIFT) in leuke residentie te Wijnegem. Het appar-
tement voorziet in een zonnige living met aansluitend 
een ruim terras met prachtig panoramisch zicht over 
het Albertkanaal, 3 slaapkamer en badkamer. Gara-
gebox is voorzien in de ondergronds garage. Juist 
opgeschilderd. EPC 94 kWh/m² - 2218170

Instapklaar duplexappartement met lift in “Knok-
ke-stijl” op toplocatie te Schilde. Living op eiken 
parket met terras, luxe keuken op blauwe hardsteen 
en granieten werkblad, 3 slaapkamers. Geen gem.
sch. kosten!
EPC 107 kWh/m² - UC 264114

Dit 2 slaapkamerappartement vindt u terug op de 
eerste verdieping in een kleinschalig appartements-
gebouw met LIFT! Het appartement voorziet in een 
lichte living met open keuken, en een badkamer. 
Inclusief GARAGEBOX. Mooi TERRAS met prachtig 
zicht op achterliggende weilanden en molen.
EPC 122 kWh/m² - UC 257954

IMMO GL, OOK STERK IN VERHUREN

EEN EIGENDOM AANKOPEN IN SPANJE, HOE PAK JE DIT AAN?

Immo GL organiseert op 
maandag 17 februari 2020 om 20 uur 

EEN SPAANSE INFO-AVOND!

Hoe kan ik een aankoop in Spanje financieren? Wat is de procedure: verkoopovereenkomst, voorschot, 
akte, termijnen, … ? De regio verkennen? Wat is het belang van de notaris en een advocaat (gestor) bij 

een aankoop in Spanje? Wat zijn de valkuilen? Wat als er moet gerenoveerd worden? 

Onder het genot van een Spaans hapje en drankje geven een Belgische expert uit Spanje 
en een nederlandstalige gestor u een antwoord op al uw vragen!

Interesse? 
Schrijf u dan in door een email met uw gegevens te sturen naar info@immogretaleys.be, 

dit ten laatste 10 februari 2020. Uw deelname is gratis.

EEN GREEP UIT ONS AANBOD TE KOOP: GRATIS WAARDEBEPALING

Tel 03 383 00 20 | info@immogretaleys.be | www.immogl.beSCHILDE: Turnhoutsebaan 175 b – 2970  Schilde  |  SINT-JOB-IN-‘T-GOOR: Brugstraat 106 - 2960 Sint-Job-in-‘t-Goor

MERKSEM SCHILDE SCHILDE MERKSEM

PRIJS: €1.380.000 PRIJS: €175.000 PRIJS: €169.000 PRIJS: €399.000

Top investering!! Op de hoofdas tussen Antwerpen 
en Breda vindt u dit vernieuwde opbrengsteigendom 
met handelspand, studio en 9 studentenkamers te-
rug. Allen eenheden zijn momenteel verhuurd.
(wg-vg-gvkr-gmo-gvv)

Dit charmant weekendverblijf vindt u terug op een 
boogscheut van Schilde centrum. De woning voor-
ziet in een leuke, zonnige living met mezzanine, een 
keuken, 2 slaapkamers en een badkamer. In de tuin 
is het aangenaam vertoeven. 
EPC 653 kWh/m²jaar - UC 1849084 (vg-gvr-gvkr-gmo-gvv)

Gezellige vakantiewoning met zwembad op een 
perceel van ca.1019 m² gelegen in gebied voor 
verblijfsrecreatie te Schilde. De chalet beschikt over 
een inkomhal, een gezellig living, een keuken, een 
badkamer en een slaapkamer. Zeer private tuin met 
zwembad en 2 tuinbergingen.
EPC 529 kWh/m²jaar - UC 2220708 (gvg-gvr-gvkr-gmo-gvv)

Opbrengsteigendom met 2 handelszaken en 3 stu-
dio’s op centrale ligging te Merksem. De studio’s en 
een van de handelszaken zijn momenteel reeds ver-
huurd. 1 handelszaak is beschikbaar.
(wg-vg-gvkr-gmo-gvv)

ZOERSEL SCHILDE SCHILDE SCHILDE

PRIJS: €365.000 PRIJS: €265.000 PRIJS: €175.000 PRIJS: €425.000

Gelegen in een rustige verkaveling te Zoersel, vin-
den we deze ruime woning op een perceel van ca. 
1000 m² met een ideale zuid-west ligging. De wo-
ning voorziet in een ruime woonkamer, een keuken 
met bijkeuken, 3 slaapkamers en een badkamer. 
EPC 401 kWh/m²jaar - UC 0002190100 (vg-wug-gmo-gvkr-vv)

Dit toffe handelspand van ca. 102 m² vindt u op 
uitstekende locatie in het winkelhart van Schilde 
naast de Pizza Hut, nabij een openbare parking en 
openbaar vervoer. Het winkelpand bestaat uit een 
winkelruimte en nog 2 extra aparte ruimtes (behan-
delkamers, stockage, burelen,...).
(vg-wg-gmo-gvkr-gvv)

Mooie bouwgrond met veel privacy temidden van natuur 
en groen van ca. 2519 m². Deze bouwgrond is gelegen 
in verblijfsrecreatiegebied met toelating van permanen-
te bewoning. Meer informatie en bouwvoorschriften te 
bekomen via ons kantoor. Stedenbouwkundig attest 
beschikbaar.
(gvg-gvr-gmo-gvkr-gvv)

Opbrengsteigendom met een mooi netto rendement 
van ca. 5.5%. Mooi, centraal gelegen handelspand 
te Schilde met op het commercieel gelijkvloers een 
winkelruimte van ca. 149 m², extra kelder en gara-
ge  Momenteel is dit handelspand verhuurd aan een 
tandartsenpraktijk. 
(Wg-vg-gvkr-gmo-gvv)

KAPELLEN ZOERSEL SINT-JOB-IN-‘T-GOOR SCHILDE

PRIJS: €244.000 PRIJS: €375.000 PRIJS: €299.000 PRIJS: €395.000

Te renoveren woning in een rustige residentiële 
buurt op wandelafstand van centrum Kapellen op 
een perceel van ca. 245m². De woning voorziet in 
een living, een keuken, 2 slaapkamers en een bad-
kamer.  De zuidgerichte tuin biedt een meerwaarde.   
Zolder mogelijk in te richten als extra kamers.
EPC 366 kWh/m²jaar - UC 2085290 (vg-wg-gmo-gvkr-vv)

Zeer centraal gelegen kantoorruimte of handels-
gelijkvloers van ca. 180 m² in het centrum van 
Sint-Antonius Zoersel met zeer veel visibiliteit en 
een zeer goede bereikbaarheid! Parkeerruimte voor 
een 10-tal wagens. Ideaal voor vrije beroepen, kan-
toor of showroom.

Dit gezellig, instapklaar landhuis bevindt zich op 
zeer rustige locatie te Sint-Job-in-’t-Goor op een 
zuid-georiënteerd perceel van ca.1076 m². Deze 
verzorgde woning beschikt over een ruime living, 
een keuken, een veranda, 2 slaapkamers, een bad-
kamer en een berging. Ook geschikt als bouwgrond.
EPC 520 kWh/m² - UC 2143609 (Wg-vg-vv-gvkr-gmo)

Instapklare HOB op een perceel van ca. 480 m² op 
zeer centrale locatie te Schilde, op wandelafstand 
van scholen, winkels en openbaar vervoer. Deze 
woning beschikt over een lichte living, een ruime 
leefkeuken, 4 slaapkamers en 2 badkamers. Aange-
name tuin met 2 terrassen en tuinberging.
EPC 206 Kwh/m²jaar - UC2217413 (Vg-wg-gvv-gvkr-gmo)

WIJNEGEM ZOERSEL SINT-JOB-IN-‘T-GOOR GOOREIND

PRIJS: €510.000 PRIJS: €489.000 PRIJS: €365.000 PRIJS: €449.000

Gezellige villa residentieel gelegen op de grens van 
Schilde met Wijnegem. Deze woning is voorzien 
van 3 slaapkamers, bureauruimte en een unieke 
leefruimte met niveauverschil waar living en keuken 
in elkaar lopen. De open keuken biedt een prachtig 
uitzicht over de charmante tuin.
EPC 192 kWh/m²jaar - UC 1165080. (vg-wg-gmo-gvkr-gvv)

Tijdloze villa op een mooi perfect georiënteerd 
zonnig perceel van ca. 1600 m² met zeer veel lich-
tinval. Deze woning beschikt over een zeer ruime 
leefruimte met grote glaspartijen en hoge plafonds, 
een leefkeuken, 4 slaapkamers en een ruime gara-
ge voor 2 wagens.
EPC 246 kWh/m²jaar – UC (Vg-wg-gvv-gmo-gvkr)

Gelegen in een rustige wijk nabij het centrum van 
St-Job ligt dit gelijkvloers landhuis op een ruim per-
ceel van ca. 1300 m².  De woning voorziet o.a. in 
een woonkamer met open keuken, 3 slaapkamers 
en de badkamer.
EPC 586 kwh/m²jaar - UC 0002215215-2. (vg-wg-gmo-gvkr-vv)

Deze recente woning vindt u terug op een uiterst 
rustige locatie te Gooreind. De woning bestaat oa uit 
een ruime woonkamer met veel lichtinval, een mooie 
keuken, 4 slaapkamers en een badkamer.  Achteraan 
de woonkamer heb je uitzicht op de open tuin en 
weilanden. 
EPC 214kWh/m²jaar - UC 2234799 (vg-wug-gmo-gvkr-vv)

ZANDHOVEN WIJNEGEM SCHILDE SCHILDE

SCHILDE WIJNEGEM SCHILDE PULDERBOS

€790 + €70 / MAAND €1.025 + €125  / MAAND €1.230 / MAAND €695 + €65  / MAAND

Dit gezellige appartement vindt u terug op de 2de 
verdieping (met lift) in het winkelhart van Schilde. 
Het appartement voorziet oa. in een mooie ruime 
living, een keuken, 2 slaapkamers en een badka-
mer. Een leuk zuidterras en een garagebox maken 
dit appartement helemaal tot een troef.
EPC 120 kWh/m²jaar - UC 1319237

Mooi ruim appartement/kantoor op 2de verdieping 
(met LIFT) in leuke residentie te Wijnegem. Het appar-
tement voorziet in een zonnige living met aansluitend 
een ruim terras met prachtig panoramisch zicht over 
het Albertkanaal, 3 slaapkamer en badkamer. Gara-
gebox is voorzien in de ondergronds garage. Juist 
opgeschilderd. EPC 94 kWh/m² - 2218170

Instapklaar duplexappartement met lift in “Knok-
ke-stijl” op toplocatie te Schilde. Living op eiken 
parket met terras, luxe keuken op blauwe hardsteen 
en granieten werkblad, 3 slaapkamers. Geen gem.
sch. kosten!
EPC 107 kWh/m² - UC 264114

Dit 2 slaapkamerappartement vindt u terug op de 
eerste verdieping in een kleinschalig appartements-
gebouw met LIFT! Het appartement voorziet in een 
lichte living met open keuken, en een badkamer. 
Inclusief GARAGEBOX. Mooi TERRAS met prachtig 
zicht op achterliggende weilanden en molen.
EPC 122 kWh/m² - UC 257954

IMMO GL, OOK STERK IN VERHUREN

EEN EIGENDOM AANKOPEN IN SPANJE, HOE PAK JE DIT AAN?

Immo GL organiseert op 
maandag 17 februari 2020 om 20 uur 

EEN SPAANSE INFO-AVOND!

Hoe kan ik een aankoop in Spanje financieren? Wat is de procedure: verkoopovereenkomst, voorschot, 
akte, termijnen, … ? De regio verkennen? Wat is het belang van de notaris en een advocaat (gestor) bij 

een aankoop in Spanje? Wat zijn de valkuilen? Wat als er moet gerenoveerd worden? 

Onder het genot van een Spaans hapje en drankje geven een Belgische expert uit Spanje 
en een nederlandstalige gestor u een antwoord op al uw vragen!

Interesse? 
Schrijf u dan in door een email met uw gegevens te sturen naar info@immogretaleys.be, 

dit ten laatste 10 februari 2020. Uw deelname is gratis.

EEN GREEP UIT ONS AANBOD TE KOOP: GRATIS WAARDEBEPALING

Tel 03 383 00 20 | info@immogretaleys.be | www.immogl.beSCHILDE: Turnhoutsebaan 175 b – 2970  Schilde  |  SINT-JOB-IN-‘T-GOOR: Brugstraat 106 - 2960 Sint-Job-in-‘t-Goor

MERKSEM SCHILDE SCHILDE MERKSEM

PRIJS: €1.380.000 PRIJS: €175.000 PRIJS: €169.000 PRIJS: €399.000

Top investering!! Op de hoofdas tussen Antwerpen 
en Breda vindt u dit vernieuwde opbrengsteigendom 
met handelspand, studio en 9 studentenkamers te-
rug. Allen eenheden zijn momenteel verhuurd.
(wg-vg-gvkr-gmo-gvv)

Dit charmant weekendverblijf vindt u terug op een 
boogscheut van Schilde centrum. De woning voor-
ziet in een leuke, zonnige living met mezzanine, een 
keuken, 2 slaapkamers en een badkamer. In de tuin 
is het aangenaam vertoeven. 
EPC 653 kWh/m²jaar - UC 1849084 (vg-gvr-gvkr-gmo-gvv)

Gezellige vakantiewoning met zwembad op een 
perceel van ca.1019 m² gelegen in gebied voor 
verblijfsrecreatie te Schilde. De chalet beschikt over 
een inkomhal, een gezellig living, een keuken, een 
badkamer en een slaapkamer. Zeer private tuin met 
zwembad en 2 tuinbergingen.
EPC 529 kWh/m²jaar - UC 2220708 (gvg-gvr-gvkr-gmo-gvv)

Opbrengsteigendom met 2 handelszaken en 3 stu-
dio’s op centrale ligging te Merksem. De studio’s en 
een van de handelszaken zijn momenteel reeds ver-
huurd. 1 handelszaak is beschikbaar.
(wg-vg-gvkr-gmo-gvv)

ZOERSEL SCHILDE SCHILDE SCHILDE

PRIJS: €365.000 PRIJS: €265.000 PRIJS: €175.000 PRIJS: €425.000

Gelegen in een rustige verkaveling te Zoersel, vin-
den we deze ruime woning op een perceel van ca. 
1000 m² met een ideale zuid-west ligging. De wo-
ning voorziet in een ruime woonkamer, een keuken 
met bijkeuken, 3 slaapkamers en een badkamer. 
EPC 401 kWh/m²jaar - UC 0002190100 (vg-wug-gmo-gvkr-vv)

Dit toffe handelspand van ca. 102 m² vindt u op 
uitstekende locatie in het winkelhart van Schilde 
naast de Pizza Hut, nabij een openbare parking en 
openbaar vervoer. Het winkelpand bestaat uit een 
winkelruimte en nog 2 extra aparte ruimtes (behan-
delkamers, stockage, burelen,...).
(vg-wg-gmo-gvkr-gvv)

Mooie bouwgrond met veel privacy temidden van natuur 
en groen van ca. 2519 m². Deze bouwgrond is gelegen 
in verblijfsrecreatiegebied met toelating van permanen-
te bewoning. Meer informatie en bouwvoorschriften te 
bekomen via ons kantoor. Stedenbouwkundig attest 
beschikbaar.
(gvg-gvr-gmo-gvkr-gvv)

Opbrengsteigendom met een mooi netto rendement 
van ca. 5.5%. Mooi, centraal gelegen handelspand 
te Schilde met op het commercieel gelijkvloers een 
winkelruimte van ca. 149 m², extra kelder en gara-
ge  Momenteel is dit handelspand verhuurd aan een 
tandartsenpraktijk. 
(Wg-vg-gvkr-gmo-gvv)

KAPELLEN ZOERSEL SINT-JOB-IN-‘T-GOOR SCHILDE

PRIJS: €244.000 PRIJS: €375.000 PRIJS: €299.000 PRIJS: €395.000

Te renoveren woning in een rustige residentiële 
buurt op wandelafstand van centrum Kapellen op 
een perceel van ca. 245m². De woning voorziet in 
een living, een keuken, 2 slaapkamers en een bad-
kamer.  De zuidgerichte tuin biedt een meerwaarde.   
Zolder mogelijk in te richten als extra kamers.
EPC 366 kWh/m²jaar - UC 2085290 (vg-wg-gmo-gvkr-vv)

Zeer centraal gelegen kantoorruimte of handels-
gelijkvloers van ca. 180 m² in het centrum van 
Sint-Antonius Zoersel met zeer veel visibiliteit en 
een zeer goede bereikbaarheid! Parkeerruimte voor 
een 10-tal wagens. Ideaal voor vrije beroepen, kan-
toor of showroom.

Dit gezellig, instapklaar landhuis bevindt zich op 
zeer rustige locatie te Sint-Job-in-’t-Goor op een 
zuid-georiënteerd perceel van ca.1076 m². Deze 
verzorgde woning beschikt over een ruime living, 
een keuken, een veranda, 2 slaapkamers, een bad-
kamer en een berging. Ook geschikt als bouwgrond.
EPC 520 kWh/m² - UC 2143609 (Wg-vg-vv-gvkr-gmo)

Instapklare HOB op een perceel van ca. 480 m² op 
zeer centrale locatie te Schilde, op wandelafstand 
van scholen, winkels en openbaar vervoer. Deze 
woning beschikt over een lichte living, een ruime 
leefkeuken, 4 slaapkamers en 2 badkamers. Aange-
name tuin met 2 terrassen en tuinberging.
EPC 206 Kwh/m²jaar - UC2217413 (Vg-wg-gvv-gvkr-gmo)

WIJNEGEM ZOERSEL SINT-JOB-IN-‘T-GOOR GOOREIND

PRIJS: €510.000 PRIJS: €489.000 PRIJS: €365.000 PRIJS: €449.000

Gezellige villa residentieel gelegen op de grens van 
Schilde met Wijnegem. Deze woning is voorzien 
van 3 slaapkamers, bureauruimte en een unieke 
leefruimte met niveauverschil waar living en keuken 
in elkaar lopen. De open keuken biedt een prachtig 
uitzicht over de charmante tuin.
EPC 192 kWh/m²jaar - UC 1165080. (vg-wg-gmo-gvkr-gvv)

Tijdloze villa op een mooi perfect georiënteerd 
zonnig perceel van ca. 1600 m² met zeer veel lich-
tinval. Deze woning beschikt over een zeer ruime 
leefruimte met grote glaspartijen en hoge plafonds, 
een leefkeuken, 4 slaapkamers en een ruime gara-
ge voor 2 wagens.
EPC 246 kWh/m²jaar – UC (Vg-wg-gvv-gmo-gvkr)

Gelegen in een rustige wijk nabij het centrum van 
St-Job ligt dit gelijkvloers landhuis op een ruim per-
ceel van ca. 1300 m².  De woning voorziet o.a. in 
een woonkamer met open keuken, 3 slaapkamers 
en de badkamer.
EPC 586 kwh/m²jaar - UC 0002215215-2. (vg-wg-gmo-gvkr-vv)

Deze recente woning vindt u terug op een uiterst 
rustige locatie te Gooreind. De woning bestaat oa uit 
een ruime woonkamer met veel lichtinval, een mooie 
keuken, 4 slaapkamers en een badkamer.  Achteraan 
de woonkamer heb je uitzicht op de open tuin en 
weilanden. 
EPC 214kWh/m²jaar - UC 2234799 (vg-wug-gmo-gvkr-vv)

ZANDHOVEN WIJNEGEM SCHILDE SCHILDE

SCHILDE WIJNEGEM SCHILDE PULDERBOS

€790 + €70 / MAAND €1.025 + €125  / MAAND €1.230 / MAAND €695 + €65  / MAAND

Dit gezellige appartement vindt u terug op de 2de 
verdieping (met lift) in het winkelhart van Schilde. 
Het appartement voorziet oa. in een mooie ruime 
living, een keuken, 2 slaapkamers en een badka-
mer. Een leuk zuidterras en een garagebox maken 
dit appartement helemaal tot een troef.
EPC 120 kWh/m²jaar - UC 1319237

Mooi ruim appartement/kantoor op 2de verdieping 
(met LIFT) in leuke residentie te Wijnegem. Het appar-
tement voorziet in een zonnige living met aansluitend 
een ruim terras met prachtig panoramisch zicht over 
het Albertkanaal, 3 slaapkamer en badkamer. Gara-
gebox is voorzien in de ondergronds garage. Juist 
opgeschilderd. EPC 94 kWh/m² - 2218170

Instapklaar duplexappartement met lift in “Knok-
ke-stijl” op toplocatie te Schilde. Living op eiken 
parket met terras, luxe keuken op blauwe hardsteen 
en granieten werkblad, 3 slaapkamers. Geen gem.
sch. kosten!
EPC 107 kWh/m² - UC 264114

Dit 2 slaapkamerappartement vindt u terug op de 
eerste verdieping in een kleinschalig appartements-
gebouw met LIFT! Het appartement voorziet in een 
lichte living met open keuken, en een badkamer. 
Inclusief GARAGEBOX. Mooi TERRAS met prachtig 
zicht op achterliggende weilanden en molen.
EPC 122 kWh/m² - UC 257954

IMMO GL, OOK STERK IN VERHUREN

EEN EIGENDOM AANKOPEN IN SPANJE, HOE PAK JE DIT AAN?

Immo GL organiseert op 
maandag 17 februari 2020 om 20 uur 

EEN SPAANSE INFO-AVOND!

Hoe kan ik een aankoop in Spanje financieren? Wat is de procedure: verkoopovereenkomst, voorschot, 
akte, termijnen, … ? De regio verkennen? Wat is het belang van de notaris en een advocaat (gestor) bij 

een aankoop in Spanje? Wat zijn de valkuilen? Wat als er moet gerenoveerd worden? 

Onder het genot van een Spaans hapje en drankje geven een Belgische expert uit Spanje 
en een nederlandstalige gestor u een antwoord op al uw vragen!

Interesse? 
Schrijf u dan in door een email met uw gegevens te sturen naar info@immogretaleys.be, 

dit ten laatste 10 februari 2020. Uw deelname is gratis.

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

GRONDWERKEN

DDA
Voor het aanleggen van uw tuin, 
ophogen en aanvoer teelaarde, 
zaaien van gazons, uitgraven 
van opritten, leggen van opritten, 
ook maaien van uw gazon met 
zitmaaier mogelijk.

Tel. 0470 100 114
Email: dave.d@skynet.be

HONDENVAKANTIE?
beperkte opvang

niet in kennels
ook hondenkapsalon 

zeer professioneel 
jaren ervaring

T. 0474 71 53 97

ALBOS 
Tuinverzorging

Snoeien en vellen van 
bomen. Verhuur 

hakselaar. Tuinonderhoud
Tel. 0496/75 74 81

Ten voordele van Rode Neuzen Dag openden de ju en en meester van 
basisschool De Brug een Rode Neuzen Hotel. Het leverde in totaal 5.200 
euro op. Daarmee wil de school een Rode Neuzen Huisje bouwen. 

Zo’n 350 kleuters en leerlingen gingen op het aanbod in. De leerkrachten 
hadden verschillende spelletjes uitgewerkt aangepast aan elke 
lee  ijdsgroep. Daarna volgde een heerlijk spaghettifestijn en een gezellige 
filmavond met drankjes en snacks. Tegen 21u mochten de ouders hun kleine 
spruitjes moe maar voldaan komen ophalen. Een veertigtal zesdejaars 
bleef op vrijdagavond ook slapen op school en kreeg zaterdag een ontbijt. 
“Deze actie hee   een mooi bedrag van 5.200 euro opgebracht dat integraal 
wordt gestart an Rode Neuzen Dag”, kan directeur Griet Rousseau trots 
meedelen. “Dit komt de school opnieuw ten goede. Hiermee gaan we een 
Rode Neuzen Huisje bouwen op een stille plek op het schoolterrein. Dit 
zal openstaan voor alle kinderen die even nood hebben aan een rustig 

m o m e n t j e . 
We hebben de 
architect al 
de opdracht 
gegeven om 
een huisje te 
o n t w e r p e n . 
Van ouders 
hebben we al 
loungekussens 
h i e r v o o r 
gekregen.”

SINT-JOB – BASISSCHOOL DE BRUG 
OPENT RODE NEUZEN HOTEL  





Tijdens de altijd verzorgde en druk 
bijgewoonde nieuwjaarsreceptie 
van wijkvereniging Geuzenvelden 
in Schoten, werd Ingrid Pichal 
voorgesteld als nieuwe voorzitter. 
Zij volgt Veerle Le Jeune op. Voorts 
is Lissa Meeusen, dochter van 
Ingrid, de nieuwe secretaris. Ook 
Nathalie Venneman vervoegde het 
vernieuwde wijkbestuur.

“Ik ben blij  dat ik de kans krijg 
om deze unieke wijk voortaan 
te vertegenwoordigen”, aldus 
de energieke vrouw, die tot 
nog toe vooral bekend was als 
organisator van allerlei Halloween-
evenementen in de buurt. 

En of Ingrid een trotse 
Geuzenveldenaar is? “Ken jij 
nog andere wijken waar elke 
donderdag een uitleendienst 
ter beschikking staat van de 
bewoners? Je kan er eenvoudige 
spullen ontlenen zoals huisraad, 
maar we hebben ook heel wat 
groot materieel in de aanbieding 
tot zelfs een betonmolen toe. Deze 
uitleendienst kan gelukkig rekenen 
op vaste medewerkers die als een 
goed huisvader zorg dragen voor 
de collectie. Ik ben hen daar erg 
dankbaar voor.”

Ingrid Pichal is natuurlijk gelukkig 
dat ook haar vorig jaar uitgeste 
Zombiewalk zo goed onthaald werd. 
“Die gaan we wegens groot succes 
uiteraard opnieuw organiseren 
in 2020 met nog andere ludieke 
griezelelementen erbij”, kondigde 
de nieuwe voorzitter aan. “We 
starten die jaar ook met Buurlijk 
Delen. Ook dit initiatief beloo�  een 
succes te zullen worden aan de 
eerste reacties te zien.”

VERNIEUWD 
WIJKBESTUUR 
GEUZENVELDEN 
VERWELKOMT 
2020 EN KIJKT 

UIT NAAR 
BUURLIJK DELEN 

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





Te huur: vakantiewoning met 
privé zwembad voor max 10 
personen, de woning ligt in de 
Lot (Frankrijk), op +/- 25km van de 
stad Cahors, u vindt meer info op 
www.letilleul.eu of u kan mailen 
naar welkom@letilleul.eu  Z41

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

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

ZOEKERTJES
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  

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 

Met een kersthappening en een ontmoetingswandeling hee  
dubbelgebuurte Eyndoven-Locht zich tijdens de kerstperiode van haar 
warmste kant laten zien. Op de hoek van de Lochtsebaan verzamelden de 
buurtbewoners eerst voor een gezellige kerstdrink. Een week later trokken 
ze de laarzen en wandelschoenen aan voor een ontmoetingswandeling. De 
schuur van de familie Meyvis werd herschapen tot ‘De Warmste Schuur’, 
waarin ook niet-buren het goede doel kwamen steunen.  Hoewel het echt 
geen mooi wandelweer was, lieten de buurtbewoners dit niet aan hun 
hartje komen. De opbrengst van 4.239,50 euro kwam dan ook ten goede 
aan vzw Kune Forte en de toekomstige bewoners van De Korf achter het 
woonzorgcentrum. “Voor Brechtenaren die ons nabij zijn”, klonk het. 

BRECHT – DUBBELGEBUURTE 
WANDELT RUIM 4.200 EURO BIJEEN 

VOOR KUNE FORTE 

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

ALLE BEUKENHAGEN 
EN TUINPLANTEN

ALLE BEUKENHAGEN
TOT 250 CM

info en prijzen zie
www.tuinenhaagplanten.be

SCHEPERSDIJK 13 • 2930 WESTMALLE
Tel. 0473 370 280

Sint-Antonius Zoersel
TE KOOP

Bouwgrond 1437 m2

16 Meters breed
10m x 17m (bouw max)

250000 Euro
Emiel Vermeulenstraat 107

0468 251 091







strand. Tweepersoonsslaapkamer 
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 

Te huur: Middelkerke zeedijk, app. 
3 slpk, 7p., alle comfort, wknd 19 
euro, mw 190 euro, week 290 euro, 
chalet nabij Laroche, 6p.,wkn 110 
euro, mw 110 euro, week 180 
euro, buiten de vakantieperiode, 
www.eventussenuit.be, 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), op 50 meter van 

ZOEKERTJES

Van de lieve warme stammoeder Lieve Torfs (77) wordt wel eens gezegd dat 
ze geboren is in een schoendoos in de plaats van in een wieg. Schoenen Torfs 
is dan ook een constante gebleven doorheen de vier generaties. Mammie 
Frances Van Orshaegen (52) heeft er ook haar steentje bijgedragen na een korte 
carrière in de diamant business. Enkel mama Sarah Cauberghs (25) koos voor 
verpleegkunde, het mooiste beroep dat er bestaat.
“Van baby Livia Van Den Bosch, geboren in 2019, weten we nog niet welke 
weg ze zal inslaan, maar dat ze een passie voor schoenen zal hebben is een 
feit”, aldus de trotse mama, mammie en stammoeder Torfs, die allemaal in 
’s-Gravenwezel wonen.

GEBOREN IN EEN SCHOENDOOS

®

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

YOUR HEALTH, YOUR BODY
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

STARTACTIES
+

GRATIS SESSIES
eerste 20

inschrijvingen

tem 15/2

TERUGBRENGEN INVALIDE STOK 
BIJ KBC KANTOOR SCHILDE 

VERDWENEN OP 17 JAN CA 13 U.

Tel. 0475 68 58 52

V&G BESTRATINGEN

GRATIS PRIJSOFFERTE TER PLAATSE

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

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

Hebt, kent of maakt u zelf deel uit van een m/v viergeslacht?
 Vertel het ons meteen (info@bodevanschoten.be) 

en wij maken er graag een fijn stukje van!







TE HUUR

Subliem dakappartement te huur
170m2, 4 slaapkamers in het centrum van 

Wuustwezel (nieuwbouwproject De Wissel)
Voor meer info bel 0476/63.40.66

Nieuwbouw magazijn van 525m2

Voor info bel 03/669.60.84

TE HUUR
Kalmthoutsesteenweg 193 - Wuustwezel

MAGAZIJN 1 : 350M2

MAGAZIJN 2 : 525M2

OF SAMEN : 875M2

Voor info bel 03 270 01 01

Na het serieuze stuk over de Jodenvervolging (Ghetto) brachten drie actrices 
van het Koninklijk Wijnegems Toneelgezelschap (KWTG) zopas samen meer dan 

honderd jaar theaterervaring 
samen op de planken in 
de tragikomedie ‘Onkruid 
vergaat niet’.
 
Ze vertelden elk hun verhaal 
in dit stuk met een lach en 
een traan zoals dat heet. 
Linda zit in de gevangenis, 
schooldirecteur Victorine in 
het rusthuis en kermiskramer 
Lizette in het ziekenhuis. 
Ze zijn alle drie in de aap 
gelogeerd, en hoewel 
hun leefwerelden enorm 
verschillen en ze op het 
eerste zicht niets met elkaar 
gemeen hebben, loopt hun 
levensloop op een bizarre 
manier toch samen. 

Ann Snoeck, Chris De Ridder en Brigitte Nuyts zorgden voor de overtuigende 
vertolkingen, in een regie van Luc De Clerck en op een tekst van José Ruysevelts. 
Van 17 april tot 10 mei brengt KWTG nog eens een billenkletser op scène in ’t 
Gasthuis. Of wat moeten we ons bij een titel als ‘Die van ons snurkt’ anders 
voorstellen? Meer info op www.kwtg.be

KWTG EN ONKRUID VERGAAN NIET 



De Bode 

geeft gratis 

tickets weg voor de 

voorstelling van 4 april.

Wil u kans maken? 

Mail dan uw postadres door op 

wedstrijd@bodevanschoten.be 

met ’Mamma Mia’ 

als onderwerp.



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



prijs otk, tel 03.658.54.44 
of gsm 0495.42.25.58  Z16

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

Marini, Uccelini, Frescobaldi, Castello, ... Rond de 17de eeuw was Italië 
de bakermat van het muzikale denken. Er ontstonden korte, interessante 
muzikale verhalen waarin contrasterende emoties elkaar snel afwisselen. 
De muziek is daarom soms erg expressief en spannend, soms sereen, 
maar toch intens. 

Uit een oneindig groot repertoire koos Chiaroscuro voor het programma 
‘In Stil Moderno’, dat onlangs werd opgevoerd als aperitiefconcert in 
het Kasteel van Schoten, een paar klassiekers uit die tijd, afgewisseld 
met onbekender werk. Johanna Lambrechts en haar ensemble 
demonstreerden de muzikale verschillen tussen licht en donker. En vooral 
hoe het licht, ondanks de duisternis, toch steeds de bovenhand haalt.

CHIAROSCURO ZORGT VOOR 
LICHT IN DONKERE DAGEN

Te koop: wegens nieuwe 
auto: vier winterbanden 
op stalen velgen Michelin  
Alpin m + s, 205/55/R16T, 

ZOEKERTJES

atelier
           riq

Interieurschrijnwerk
Maatkasten

Keukens - Badkamers

0475/ 23 23 33
voor info of offerte

Frilinglei 37 - 2930 Brasschaat

w w w. a t e l i e r r i q . b e

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

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





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!



vrije toegang
www.boeding.com - info@boeding.com

www.boeding.com - info@boeding.com

Kapelsesteenweg 469B - 2180 Ekeren03/660.20.30

VROEGBOEK - ACTIE

*Per elektrisch voorzetrolluik-geldig tot 29/02/2020

Prijzen 2019 + 80 euro korting* + GRATIS RAL kleuren

Rolluiken

- ERVAREN SCHILDERS -

T +32 3 353 33 30

     chapeau schilders

www.chapeauschilders.be

     chapeau schilders
- ERVAREN SCHILDERS -

(smeedijzeren)
DEUREN OP MAAT?

Bredabaan 1026 • 2900 Schoten
www.ferenco.be

Wij 
maken 

ze voor 
u!

BOEKHOUDKANTOOR

CLAESSENS B.V.

Olmenlaan 17 • 2960 St-Job-in-’t-Goor
Tel. 03 646 85 56 • Gsm 0475 43 48 52

info@bkclaessens.be • www.bkclaessens.be

Boekhouding van A tot Z
eenmanszaken en vennootschappen

Startersadvies en
oprichtingsformaliteiten

Man 57 jaar zoekt vrouw: 55-
70 jaar om samen een discrete 
vriendschap op te bouwen, voor 
meer info sms 0477.60.14.60  B4

Te huur: Spanje, Villafortuny 
(Cambrils), voll. vern. app., 6p, 
3 slpk, 2 badk, gr liv met tv, 
wifi , balkon en privétuin, 50m 
v strand, vrij mei, juni en sept. 
2020, 890 euro/mnd, vrij aug 
990 euro/15d, tel 03.651.63.57 
of gsm 0474.409.435  B5

Butler/Conciërge met ervaring 
voor live-in/live-out positie. 
Chauffeur, factotum, service, 
housekeeping. Ref.  op 
aanvraag . www.butlerlukas.
eu - 0495/500 832  B6

Te huur: app glvl, garage 
en tuintje te Schoten, vrij 
tel 0495.53.26.89   Z20

Vrouw zoekt werk: poetsen, 
strijken, oppassen op 
oudere mensen, enz… 
tel 0466.27.28.36  Z21

Te koop: scootmobiel, Carpo, 
4 Vermeiren, bouwjaar 2018, 
als nieuw, omgeving  Zoersel, 
tel 0477.60.48.59  Z24

ZOEKERTJES

Omdat herbruikbare bekers verplicht zijn bij evenementen die de 
overheden organiseren, schonk ook Schilde tijdens de nieuwjaarsbabbel 
soep, jenever, glühwein en warme chocolademelk in herbruikbare 
bekers en glazen. De gemeentelijke nieuwjaarsreceptie vond op 
10 januari plaats op de parking van Werf 44. Het gemeentebestuur 
trakteerde de inwoners naast drank ook op smoutebollen. 

Wie geen dorst meer had kon de herbruikbare bekers en glazen in 
één van de vij� ien “bekerbakken” achterlaten. Nadien werden ze 
afgewassen, klaar voor hergebruik. 
 

KLINKEN MET HERBRUIKBARE BEKERS  



Amit Empereur (27) (centraal op de foto) werd één van de winnaars van 
Kaap De Kaddish. Kaap De Kaddish is een wedstrijd waarmee je met een 
origineel concept gratis gebruik van de zaal, 500 euro werkingsbudget en 
begeleiding bij het organiseren kan winnen van het Schotense jeugdhuis. 
“Ik organiseerde Rock For Life, een rijkgevulde concertavond met vijf 
jonge bands, waarbij alle opbrengsten naar Tejo gingen. We zamelden 
547 euro in”, aldus Amit. 

Tejo is organisatie die laagdrempelige therapeutische begeleiding 
voorziet voor jongeren tussen 10 en 20 jaar, onmiddellijk anoniem en 
gratis. Jill Vissers van Tejo kwam het bedrag dankbaar in ontvangst 
nemen.

AMIT EMPEREUR KAAPT KADDISH 
EN DOET ER IETS MOOI MEE Te huur te Deurne: 

benedenverdieping 55m2, in 
te richten als winkel, magazijn, 
bureel, showroom..., afsluitbaar 
met automatische rolluiken, 
niet als woonst mogelijk, 
Jos Scheurweghstraat 60, 
onmiddellijk beschikbaar, 400 
euro/mnd tel 0495.23.78.01  Z111

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

ZOEKERTJESAlle klinkerwerken, 
sierklinkers, kasseien, 
tuinpaden, terrassen, 

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

Projectgronden, afbraakpanden, 
opbrengsteigendommen, etc. 

Contacteer ons op 
0472/98.33.10 

of info@8c8vastgoed.be,
Carolien Snoeys, 

8C8 VASTGOED BVBA

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

Koper- en zinkwerken
Plaatsen van badkamers en 

warmwatertoestellen
Rioleringswerken 





Het boek dat Schotenaar Eddy Smets vorig jaar schreef over 
kindvluchtelingen werd een onverwacht succes, maar de auteur 
schenkt de volledig opbrengst van 3000 euro niet toevallig weg aan 
ook Juno, een begeleidingshuis voor jongeren in Schoten. 

Omdat zijn 
kleinkinderen maar 
bleven vragen naar 
wat bompa precies 
hee�  meegemaakt als 
tienjarige tijdens de 
Tweede Wereldoorlog, 
schreef Eddy Smets 
(85) zijn horrorverhaal 
als kind van een vader 
die foute keuzes had 

EDDY SMETS KAN JUNO MOOI 
CHEQUE OVERHANDIGEN VOOR 

KINDVLUCHTELINGEN VAN VANDAAG  

gemaakt, vorig jaar eindelijk neer. Het werd een pakkend debuut.

Dankzij het onverwachte succes van dit boek, kon Smets zijn ambitie 
kracht bijzetten en zopas 3000 euro schenken aan Juno, een Schotense 
organisatie die zich het lot van de kindvluchtelingen van vandaag aantrekt. 
Eddy Smets overhandigde de cheque aan Goedele Plovie van Juno en hij 
kreeg daarbij onder meer woorden van lof van bekende Schotenaar Elma 
Dalhuijsen, beter bekend als Tante Kaat.

“Vanuit Juno zijn we dankbaar dat het verhaal van onze vij� ien niet-
begeleide minderjarige vluchtelingen die hier verblijven, met een gelijkend 
verhaal aan dat van Eddy, een stem krijgt. De jammerlijke geschiedenis 
herhaalt zich. Zowel de harde realiteit als de kracht van deze jongeren zijn 
zeer herkenbaar”, aldus Goedele Plovie.

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 : 0479/895609Crea-things : 0479 895 609 - https://invago.jimdosite.com



Te huur: gr. app. (160m2) in 
Centr. Brassch. Bredabaan 241, 
instapkl, met 3 slpk aan oud 
gemeenteh., grote liv en hall 
op parket, alle 3 slpk achteraan 
met lam, 2 slpk 16m2 en 1 slpk 
10m2, geinst. Kkn met toest., 
badk m, dubb lavabo en kast, 
gr terr achteraan, lift, rolluiken 
achteraan, geluidsw glas, gar 
inbegr, in huurpr, geen huis-
dieren, 975 euro/mnd, info en 
bezicht tel 03.633.16.59  Z22

Gezin uit Schilde zoek Neder-
landstalige dame voor na-
schoolse opvang op ma-di-
woe-donderdag voor zoontje 
van 6j (St. Ludgardis Schilde) 
uren in onderling overleg, ei-
gen vervoer noodzakelijk, info 
Lieselot 0478.405.401  Z23

Gezocht: Wisky & Honda Ami-
go, Novio liefst ongeopende 
fl essen, staan ze in de weg of 
drink je het niet, ik wel en kom 
ze ophalen, voor de juiste prijs 
bel of sms 0484.260.256  Z26

ALWEER ONGEWENSTE 
‘TERRASBEZOEKER’ 
IN ‘S-GRAVENWEZEL

ZOEKERTJES

DE VOORKEMPEN

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

Bosch Car Service

compleet, goed en betaalbaar

ACTIE
BIJ ONDERHOUD

GRATIS 2L 
SCREENWASH

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

Er hee�  zich zopas een auto het terras van bistro Bodega Gilles 
ingeboord. Alweer, want er vliegt daar vlak voor de dorpskern van 
’s-Gravenwezel gemiddeld om de paar maanden een auto uit de 
bocht. “Ik moet er niet aan denken indien er mensen op het terras 
hadden gezeten”, aldus de uitbater.

De voorbije jaren hebben de gemeente en het Agentschap voor 
Wegen en Verkeer al vangrails gezet in de bocht en later kwamen er 
van die zware betonblokken bij. Maar fundamenteel veranderde er 
aan de weginrichting niks. “Wordt dat niet stilaan tijd of gaan we echt 
wachten tot er doden vallen”, drukt gemeenteraadslid Marijke Dillen 
(Vlaams Belang) het gaspedaal van de politieke besluitvorming fors 
in. “De gemeente wijst altijd maar naar de Vlaamse regering. Maar 
daar zitten N-VA en Open Vld toch zelf in? Trek dan aan de oren van 
die ministers burgemeester en schepenen.” 

“Om diverse redenen kwamen ze nooit aan uitvoering toe”, bese�  

 HONDENVERZORGING

BOBBYLAND
Jachtwachtersdreef 312

2900 SCHOTEN

TEL.: 03 663 35 76
GEHAALD EN GEBRACHT

EPC ENERGIE-
PRESTATIE-

CERTIFICAAT 
Snelle service

EPC Irene 
tel. 0496 556 182

Verhulst. “Ook ik ben ervan overtuigd dat de situatie daar veel beter 
en veiliger kan. Hoe? Met verkeerslichten? Dat is het terrein van 
deskundigen. Het ontwerp van pakweg tien jaar geleden gewoon uit 
de kast halen en nu uitvoeren, is wat te kort door de bocht en niet 
aangewezen. Maar het kan volgens mij toch relatief snel gaan. We 
doen er alles aan om de doortocht van ’s-Gravenwezel nog voor die 
van Schilde te vernieuwen.”





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

ASFALTERING VIJVERLAAN EN 
VRAAGHEIDEWEG UITGESTELD  

De bewoners van de Vraagheideweg en Vijverlaan in Schilde 
moeten nog langer geduld oefenen tot ze wellicht pas dit voorjaar 
verlost zullen worden van hun aarden straatjes vol diepe putten. 
De asfalteringswerken waren, na jaren aandringen en acties voeren 
door de wijk Kotsbos, nochtans aangekondigd voor december 2019. 
Maar de weggetjes liggen er ironisch genoeg momenteel zo slecht 
bij, dat het aanbrengen van een degelijke wegverharding technisch 
onmogelijk zou zijn. Althans, dat is wat aannemer Deckx NV uit 
Dessel en de gemeente beweren. 

SALONCONDITIES

   
   MEUBELMAKERIJ, MAATWERK,
   DRESSINGS, KEUKENS, ...

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

ONDERHOUD, SNOEIEN,  VERTI-
CUTEREN, ook kleine tuinen

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

PAELLAPARTY.be
Voor al uw feesten

op locatie - tel. 0475 48 49 41

Al 35 jaar het beste uit Spanje

nieuwbouw - renovatie - herstelling
Plaatsen van rookmelders

Domotica !
Tel. 03 383 45 56

GSM 0495 57 22 10
BIT1@telenet.be

“Dit is heirkracht. Wij kunnen dit is ongelukkig, maar we kunnen 
dit echt niet verhelpen. Maar beloofd is beloofd: het asfalt wordt 
aangelegd vanaf het moment dat het voldoende droog is, wellicht dit 
voorjaar”, aldus burgemeester Dirk Bauwens (N-VA). 

Gelijkvloersappartment van 
55m2 met 1 slpk, en mooie 
tuin van 40m2 in Merksem, 
vlakbij Schoten, klein 
gebouw met aparte meters, 
instapklaar en gerenoveerd 
, manonverheyen@hotmail.
com, tel 0474.811.323  Z27

ZOEKERTJES



DONDERDAG

19 maart

VRIJDAGEN

28 februari

6,13,20 en 27 maart

ZATERDAGEN

29 februari

7,14,21 en 28 maart

Zaal FORUM, Markt Schoten

Kaarten te verkrijgen via de SLISSEFOON 0471 128 001,
én in café De Gilde, elke zaterdagen zondag van 10 tot 13U

Kaarten € 13



SANITAIR INSTALLATEUR

DRIESSENS Marc bvba

• Zelfwerkend patroon

• Kleine herstellingen

• Renovaties badkamers en keukens

• Onderhoud van gasketels en
afl everen van attesten

• Vervangen van condensatieketels
en warmwatertoestellen

• Rioleringswerken

www.driessenssanitair-verwarming.be

driessens.marc@skynet.be

GSM 0475 64 82 14

Gemeentelijke lagere school De Wingerd hee�  op zaterdag 11 januari 
haar jaarlijkse kerstboomverbranding gehouden op het Lodewijck 
De Vochtplein in ‘s-Gravenwezel. Het vuur werd door de brandweer 
ontstoken, de Wingerd zorgde voor een winterbarbecue. 

IN VUUR EN VLAM

Garagepoorten   
domeinpoorten  

zonwering  rolluiken  
automatisaties

alle herstellingen
en onderhoud

03/658 14 80
info@poortencentrale.be

Brandhout eik (vers)
Los geleverd: lengtes van 2m 

40€/m3 excl. btw
Gratis geleverd vanaf 10m3 (binnen 

straal van 15 km)
lengtes van 30-35 cm 60€/m3 

Gratis geleverd vanaf 5m3 
(binnen straal van 15 km)

Tel. 0474 87 05 09

Op zoek naar POETSHULP, 
met dienstencheques?

Bel 0488 408 720
03 295 38 35

Geen wachtlijsten

INKOOP OUD GOUD EN 
JUWELEN: Denys & C u

Bredabaan 246
Brasschaat 03/430 20 83

www.denys-co.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

WC LEKT !
SCHOTEN LOODGIETER
NIEUW OF REPARATIE

0477/ 78 57 64

Te huur: Nieuwpoort, voor vakan-
tie mooi gezellig appartement voor 
1-4 personen + garage, fietsen 
50m van zee, vlakbij winkels, tram, 
www.duinenveld.be, www.residen-
tiewarande.be,  0486.35.30.74  Z2

Te huur: App. 4 p. te Orihuela-Costa 
(C. Blanca) met Am. Kkn, douche, 
badk, terras, Wifi, TV-Vl, airco, na-
bij boulevard, supermarkt, shop-

ZOEKERTJES
ping center, markt voor de deur op 
donderdag, wandelweg langs zee, 
zicht op Mar Menor, vrij van 16.1 
tot april, juli – augustus, decem-
ber te bevr tel 0497.35.08.67  Z5

Te huur: garage Zamenhoflaan 
Schoten, 0495.80.21.97  Z3

Bejaardenoppas + gezelschaps-
dame, (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



THEO MARYNISSEN
Villerslei 84 - Schoten - 03 658 42 85
FSMA-nr:26827-ON: 0435696482

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

PETER CHRISTIAENSEN
Deuzeldlaan 122 - Schoten - 03 644 96 44
FSMA-nr:67585-ON: 0478679954

MERVO
Brugstraat 39 - Sint-Job-in-’t-Goor - 03 636 25 53
FSMA-nr:65541-ON: 0875665817

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

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

GRIET PEETERS
Marktplein 12 - Wijnegem - 03 353 03 78
FSMA-nr:27316-ON: 0863538144

Kantoren in uw regio

Even gerust 
als je passagiers?

Dat kan. 
Met de autoverzekering van Argenta.

actie.argenta.be/auto
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ARGENTA KANTOOR
adres
tel 
e-mail
ON RPR stad

Marynissen Theo Cvba 
VILLERSLEI 84

2900 SCHOTEN

tel 03 658 42 85

ON 0435.696.482 RPR ANTWERPEN
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Schud je spaargeld 
wakker met het 
beleggingsplan 
van Argenta

Vanaf 25 euro per maand

Flexibel beleggen

Gespreid beleggen

Maak een afspraak met je persoonlijke 
beleggingsadviseur. Hij tekent samen met jou 
je beleggingsplan uit en staat altijd voor je klaar.

 
 
  
 
 

argenta.be

Marynissen Theo Cvba 
Villerslei 84

2900 SCHOTEN

tel 03 658 42 85

theo.marynissen@argenta.be

ON 0435 696 482 RPR ANTWERPEN
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Schud je spaargeld 
wakker met het 
beleggingsplan 
van Argenta

Vanaf 25 euro per maand

Flexibel beleggen

Gespreid beleggen

Maak een afspraak met je persoonlijke 
beleggingsadviseur. Hij tekent samen met jou 
je beleggingsplan uit en staat altijd voor je klaar.
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Marynissen Theo Cvba 
Villerslei 84

2900 SCHOTEN

tel 03 658 42 85

theo.marynissen@argenta.be

ON 0435 696 482 RPR ANTWERPEN
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Schud je spaargeld 
wakker met het 
beleggingsplan 
van Argenta

Vanaf 25 euro per maand

Flexibel beleggen

Gespreid beleggen

Maak een afspraak met je persoonlijke 
beleggingsadviseur. Hij tekent samen met jou 
je beleggingsplan uit en staat altijd voor je klaar.
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Marynissen Theo Cvba 
Villerslei 84

2900 SCHOTEN

tel 03 658 42 85

theo.marynissen@argenta.be

ON 0435 696 482 RPR ANTWERPEN



Masters
SCHOTEN

aangeboden aan de Schotense 

mindervaliden door

in samenwerking met de Slisseploeg

EEN SPECIALE 
VOORSTELLING

op DONDERDAG 27 FEBRUARI 2020
Zaal Forum, Markt - Schoten - 20u.

www.slisseploeg.be

Schotense mindervaliden die niet aangesloten
zijn bij de Gehandicaptenraad kunnen GRATIS

DUOTICKETS komen afhalen bij de
Bode van Schoten, Villerslei 50 - Schoten

op vertoon van hun invalidenkaart.
OP = OP

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

“WE GAAN HELE SCHOTENSE 
DORPSCENTRUM OPFLEUREN”          

Studiebureau Omgeving uit Berchem zal het centrum van Schoten hertekenen. 
Dat maakte schepen van Lokale Economie Véronique d’Exelle (N-VA) bekend 
tijdens de nieuwjaarsreceptie van Winkelcentrum Schoten. In de opdracht zit 
ook het ontwerpen van een nieuwe Paalstraat.

D’Exelle wil wel vooruitgaan. “Het blijft onze ambitie om het lintje van de nieuwe 
Paalstraat nog voor het einde van deze bestuursperiode (2024) te kunnen 
knippen. Er zijn alleszins budgetten voorzien. De Paalstraat moet een pareltje 
worden om te shoppen, eten en drinken met voldoende parkeergelegenheid.”
 
Vooral dat laatste leek de aandachtig luisterende Ren Hesters, voorzitter van 
de handelaarsvereniging, gerust te stellen. Die drong wel aan op een vlotte 
bereikbaarheid van het winkelcentrum – ‘en niet alleen voor fietsers’ – en had 
zich eerder op de nieuwjaarsreceptie van zijn vereniging zorgen gemaakt 
over het verwachte tekort aan parkeerplaatsen na de geplande renovatie en 
ingebruikneming van de Forum en het Gelmelenhof. 

Maar Hesters was ook positief geweest en onder meer Sara Vermoere, de 
dynamische allereerste ambtenaar voor lokale economie, kreeg bloemetjes 
toegeworpen over haar aanpak en getoonde ondersteuning. Daar ontbrak het 
voor haar aanstelling nog wel eens aan in het gemeentebestuur. Idem trouwens 
voor de gewaardeerde steun van veiligheidsambtenaar Tom Bresseleers, eerste 
aanspreekpunt bij de organisatie van evenementen. 

De voorzitter kijkt samen met alle andere handelaars uit naar de eerste 
concrete stappen op weg naar een nieuw handelscentrum, maar drong er wel 
op aan om intussen het onderhoud van de bestaande infrastructuur toch niet te 
verwaarlozen. “Sommige stenen van centrumparking ’t Ven liggen gewoon los. 
Zulke zaken vragen om een goede opvolging en tijdige herstelling”, aldus Hesters. 
Die stelde tot slot een vernieuwde proactieve website voor van Winkelcentrum 
Schoten, met doorklikmogelijkheden naar websites en -winkels van de lokale 
neringdoeners. 



Te huur: app. centr. Schoten, 
Plaalstr. Gr living, open kkn, 
1gr slpk, berging, 1 gr slpk, 
terras lift 660+85 incl water, 
tel 0478.50.78.90  Z32

Te koop: eenpersoonsbed 
40 euro, Bretoense stijl, 
eik, Schoten, inb matras 
tel 0473.89.21.27  Z34

Te koop: Nouveau 
Larousse, illustre in r. leder 
tel 03.658.78.24  Z35
Gevraagd poetsvrouw: Deurne 

ZOEKERTJES

BRUGVERBINDING TUSSEN WIJNEGEM EN 
WOMMELGEM MINSTENS TWEE JAAR WEG

De brug van de Wijnegemsteenweg over de E313, tussen Wijnegem en 
Wommelgem, blij�  permanent afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De 
brug wordt niet versneld afgebroken zodat voetgangers en fietsers de brug 
nog wel verder kunnen gebruiken. Normaal pas in 2022 zal er op dezelfde 
locatie een nieuwe brug over de E313 gebouwd worden.
Het ziet er dus naar uit dat Wommelgem zeker nog tot de afwerking van de 
nieuwe rotonde op de Ternesselei eind maart zeer moeilijk te bereiken zal 
blijven met heel wat files en overlast tot gevolg in bepaalde dorpsstraten die 
aansluiten op de enige toegangspoort: de brug van de Dooornaardstraat.

TE HUUR SCHOTEN 0476 593 065

Winkelpand/bureel met kk, toiletten en aanpalend magazijn  
met aut.rolpoort +/- 450m2 totaal. Wezelsebaan 4  1800 €

Dubbele grote garage ondergronds met aut.poort
te Paalstraat 133 170 €

Garagebox Edisonplein 80 €

AANNEMER ZOEKT

BESTE PRIJS, SNELLE AFHANDELING!
& 0487/286 430

opbrengsteigendommen, 
renovatie- en 

afbraakpanden, 
bouwgronden, 

projectgronden,
oude woningen...

met openbaar vervoer, 2-weken 
3u tel 0488.600.705  Z36

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 leuks in 
de aanbieding, geef me een 
seintje tel 0487.36.51.00  Z28

Te huur: ruim duplexappt 
met 3 slpk/dressingruimte/
zolder te huur in centrum 
’s-Gravenwezel, 950 euor/pm, 
geen extra kosten, vrij op 1 
april  tel 0475.42.14.85  Z29

 

 
 

EPC / Plaatsbeschrijving 

info@VeiligBouwenbvba.be 

Gsm: 0476 45 20 43 

KRAAN LEKT!
SCHOTEN LOODGIETER

Nieuw of reparatie 
0477/78 57 64

Reeds 38 jaar het vertrouwde adres:

BLIK OP HET HEELAL

Wat is onze plaats in het universum? Dat is één van de grote vragen 
waar we nog geen duidelijk antwoord op hebben. Wetenschapper, 
pilootinstructeur en ruimtevaartdeskundige Nancy Vermeulen 
probeerde een tipje van de sluier te lichten tijdens de lezing “Het heelal 
en de zoektocht naar de ultieme waarheid”, in december in het Dorpshuis 
van ’s-Gravenwezel. Tijdens deze voordracht van Davidsfonds Schilde 
linkte Vermeulen wetenschap met filosofie en levensbeschouwing, om 
zo op zoek te gaan naar onze plaats tussen de sterren.



Zilverstraat rijden. De lokale ronde is daardoor ook één km langer dan 
vroeger (17,4 km) . Omdat de renners Schoten via de Botermelkbaan 
binnenrijden, zullen ze zelfs vier keer de kasseien van de Broekstraat 
trotseren.” 
Dit wordt trouwens de eerste Scheldeprijs waarbij Jack Vissers twee 
petten zal dragen: die van organisator én die van korpschef van de lokale 
politie. Of toch niet? “Nee, hoor. Dat zou niet lukken. Mijn vervanging als 
korpschef op de dag van de koers en de dagen voordien is prima geregeld”, 
aldus Jack Vissers. “Commissaris Timothy De Vos, verantwoordelijk 
voor de operationele diensten, heeft samen met het team verkeer de 
Scheldeprijs voorbereid en zal mijn functie tijdelijk overnemen.”

De pessimisten die in het verminderen van het aantal lokale ronden 
vorig jaar de voorbode zagen van het vertrek van de Scheldeprijs 
uit Schoten, krijgen ongelijk. De renners rijden op woensdag 8 
april opnieuw drie keer door de gemeente waar de oudste Vlaamse 
klassieker al sinds 1926 aankomt.

De voorstelling van de 108ste editie vond wel plaats in Terneuzen, waar 
de koers straks ook al voor de derde keer zal vertrekken. “Ons contract 
loopt af, maar zowel wij het stadsbestuur als de provincie Zeeland zijn 
erg geneigd om er nog een vervolg aan te breien”, zegt wethouder van 
Sport Jack Begijn (CDA). 
In onze regio krijgen dit keer ook de inwoners van Putte, Stabroek, 
Kapellen, Brasschaat en Brecht de Scheldeprijs te zien want via die 
gemeenten zetten de renners koers naar Schoten. Werden daar vorig jaar 
nog de wenkbrauwen gefronst omdat er nog maar twee rondjes gereden 
werden, dan is de stemming intussen omgeslagen. In mei kwamen 
burgemeester Maarten De Veuster (N-VA) en Flanders Classics al tot een 
akkoord om de Scheldeprijs zeker tot en met 2025 in Schoten te laten 
arriveren. En kijk: in 2020 zijn ook de drie plaatselijke ronden plots terug.
 
“De recent aangelegde verkeersremmers in de Wezelsebaan zorgen 
wel voor een parcourswijziging”, aldus organisator Jack Vissers. “De 
renners zullen zo voor het eerst ook door de Lusthofdreef, Dennenlei en 

SCHELDEPRIJS OPNIEUW DRIE KEER DOOR SCHOTEN

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

ZOEKERTJESGEEN INSPIRATIE VOOR EEN VALENTIJN GESCHENK? 

VERKRIJGBAAR BIJ:
MADE 4 YOU, 

PAALSTRAAT 56A, 
SCHOTEN

OPTIEK VAN RANST
MARKT 24, SCHOTEN

DE BODE *, 
VILLERSLEI 50, 

SCHOTEN 
(*GEEN BANCONTACT EN 
GESLOTEN OP ZATERDAG)
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VAN WINKELCENTRUM 
SCHOTEN

SCHENK EENSCHENK EENSCHENK EEN

CADEAUBON

REPARATIE KLOKKEN
kan ook bij u thuis

0497 62 15 62

WC LEKT !
SCHOTEN LOODGIETER
NIEUW OF REPARATIE

0477/ 78 57 64

Snoeien en vellen van bomen en 
algemeen tuinonderhoud aan 

betaalbare prijzen, bel ons vandaag 
nog wij komen dan langs voor een 

vrijblijvende offerte

0492 127 343

Denys & Co

Inkoop ouD gouD, 
juwelen en munten.

HerstellIngen 
en eIgen ontwerpen.

unIeke gouDen 
en vIntage juwelen 

BreDaBaan 246, BrassCHaat 
03 430 20 83

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

ZWEMLESSEN WIJNEGEM
VOOR GROOT EN KLEIN

PRIVÉ OF IN GROEP



Burgemeester Ivo Wynants (N-VA) nodigde de Wijnegemnaren uit in 
’t Gasthuis om samen te klinken op het nieuwe jaar. Hij had het in zijn 
toespraak onder meer over de twee nieuwe bruggen van Wijnegem, 
die weliswaar pas in 2021 verwacht worden, en over de veilige 
schoolomgeving dankzij de afbakening van meer fietsstraten.
 
Voor het nieuwjaarsconcert zorgde dit keer de B’Art Swing Collective met 
als zanger de crooner Harry Francis, finalist van The Voice Senior.

SWINGENDE NIEUWJAARSRECEPTIE 
IN WIJNEGEM 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

Gelijkvloersappartment van 
55m2 met 1 slpk, en mooie 
tuin van 40m2 in Merksem, 
vlakbij Schoten, klein 
gebouw met aparte meters, 
instapklaar en gerenoveerd 
, manonverheyen@hotmail.
com, tel 0474.811.323  Z27

Te koop: 390 DVD’s, alle 
genres, prijs overeen te komen, 
tel na 17u 03.658.92.09  Z27

Heer zelfstandig 73J, goed 
voorkomen, 1.77m wenst 
kennismaking met dame 
met niveau, voor terrasje, 
drink en leuke babbel, 
restaurant, vrijblijvend 
sms 0468.54.58.17  Z28

Te koop: zwarte lederen 

ZOEKERTJES

EN ANDERE PLAATSEN

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

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.

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

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

www.zetelgarnierderij-kempenaers.be

Uurwerken, batterijen 
en bandjes: Denys & Ca

Bredabaan 246
Brasschaat 03 430 20 83

www.denys-co.be

motorvest Richa D:44 uk 
15 z.g.a. n, bruin lederen 
vest tel 03.485.75.74  Z29

Te koop: koersfi ets Carrera Ultra 
Carbon, maat 56, tripel 10 speed, 
groep Shimano 105, vraagprijs 
300 euro tel 0494.61.74.37  Z30

Te huur: Provence Bedoin, Mont 
Ventoux, mooi vakantiehuis 6 
pers. eigen parking, gezellige 
tuin, pergola, barbecue, alles 
aanw, ing kkn, afwasmachine, TV 
Vlaanderen, badk, 2 toil, 3 slpk, 
info + foto’s tel 0475.98.64.30  Z31

Te koop: circelzaag, Makita 75 
euro, 1900w, roofi ngbrander 
+ ontspanner + gasbus 
25 euro + gratis koffer, 
handgereedschap, zagen, beitels, 
enz.. tel 0478.35.21.34  Z32

Te koop: winterbanden Juke 
Nissan, als nieuw, met velg 
p.o.t.k. tel 0477.48.51.80  Z33



Tijdens de familievoorstelling van Cultuurcentrum Schoten kwam een 
heuse boom tot leven op de scène van De Kaekelaar. Voor de ogen van 
de vele aanwezige gezinnen met kinderen ontwikkelde hij zich van een 
kleine stek tot een grote, sterke boom. Maar de boom was niet alleen. 
Achter zijn stevige schors krioelde het van leven. Zijn jonge twijgen 
bogen wanneer er een rups  over  liep, eekhoorntjes speelden lustig in 
zijn takken, een vleermuis hield zijn winterslaap in de holte van de stam. 

En er gebeurden nog veel meer magische dingen tijdens de voorstelling 
Boom van het Waalse gezelschap Compagnie Quand Je Serai Grand-E. De 
kinderen keken, voelden en hoorden hoe de boom groeide en bloeide. Een 
woordeloze en visueel sterke voorstelling kregen we te zien met muziek 
en een tikje acrobatie met op de takken behendig klimmend en acterend 
Anouchka Crahay en Maxime Membrive.

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

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

Alle schilderwerken, binnen 
en buiten, vakmanschap, 
renovatiewerk, reparatiewerk, 
behangen, gyproc, tegels, 

ZOEKERTJES

GEZAMENLIJKE ACTIVITEIT VAN DE 4 FEMMA’S MERKSEM

Gezamenlijke Activiteit   
van de 4 FEMMA’S  MERKSEM 
 

 
 

Tussen Zussen 
Isabel bezoekt haar zus Linda. De zussen zijn totaal verschillend. Linda is 
moeder van 3 kinderen en gelukkig getrouwd met een tandarts. Isabel is een 
talentvolle kunstenares met een voorkeur voor foute mannen. Het duurt niet 
lang of de strijdbijl wordt liefdevol opgegraven en ze hervallen in hun 
kinderachtige typische zussen gekibbel waar verleden en heden cruciaal blijken 
te zijn. Blijven ze steken in het verleden, of zijn ze in staat hun leven een andere 
wending te geven? Blijkt dan ook nog dat Isabel met een bepaalde missie naar 
haar zus is gekomen … 

Een indringende voorstelling over de moeizame relatie tussen twee zussen. 
Herkenbaar , grappig , ontroerend , verrassend …. 

Vertolking:  Marleen Merckx en Anne-Mieke Ruyten 

Wanneer :   donderdag  23 april 2020 om 20 uur 

Waar :   CC Merksem Nieuwdreef 135 te 2170 – Merksem 

Prijs :    12 €  leden FEMMA - KWB - OKRA - Samana - 3+pas-CJP. 

   15 €  anderen + aan de inkomdeur. 

Inkomkaarten :  via mail : marlies.stas@skynet.be	

Wij verbouwen - metsen - vloeren - bezetten en tegels
roofing 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

WC LEKT !
SCHOTEN LOODGIETER
NIEUW OF REPARATIE

0477/ 78 57 64

Fitness FitBrecht
Hendrik Schoofsstraat 12 

03/313.78.89
www.fitbrecht.be

pleisterwerk, vloeren, badkamers 
tel 0488.25.06.82 (particulier)  Z186

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

WAALSE BOOM KOMT TOT BLOEI 
OP SCHOTENSE SCÈNE

TAALCURSUSSEN VOOR HET VOORJAAR
In het Dakhuus is het merendeel van de taalcursussen ondertussen 
gestart, maar nu in het begin van het nieuwe jaar, kan je in het 
vormingscentrum nog een taalcursus Frans Taalbad  volgen. In 12 lessen 
krijg je een intensieve opfrissing van jouw schoolse Frans. 
Je kan ook Spaans of Italiaans ‘voor op reis’ volgen. In slechts acht lessen 
maak je op een actieve manier kennis met de taal van je vakantieland. 
De klemtoon ligt op verschillende situaties die je op (zaken)reis kan 
tegenkomen: openbaar vervoer, contacten leggen, hotel en restaurant, 
winkelen enz. Graag meer info? Neem een kijkje op www.dakhuus.org, bel 
naar 03/633 1 696 (ma en do, 13.30 tot 16.30u, woe 17u – 18.30u) of mail 
naar info@dakhuus.org.



Jachthoorngroep Botermelck/La Garenne blies onlangs geen hymne van Bach 
of een andere componist, maar 35 kaarsjes uit. Om dit jubileum te vieren, 
verzamelden Patrick Vernaeve en de 18 leden van de muziekgroep in het 
Kasteel van Schoten. Botermelck/La Garenne, een jachthoornkring van de 
Duitse school, ontstond onder impuls van de Nederlandse kasteelheer Luud 
Maas, eigenaar van het grote domein La Garenne op de grens van Schoten, 
Sint-Job en Schilde. 

Voorzitter Vernaeve deed tijdens de viering een oproep naar jonge leden. Die 
kunnen alvast een voorbeeld nemen aan Thomas Verbiest (16) uit Zoersel die 
al vijf jaar meer dan zomaar een deuntje mee blaast en ook een getalenteerd 
trompettist is. 

JACHTHOORNKRING 
BOTERMELCK-LA GARENNE 
BLAAST 35 KAARSJES UIT      

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

Vrouw zoekt werk  als 
schoonmaakster, spreekt 
Nederlands en heeft jaren 
ervaring, tel 0486.72.71.79  B1

Te koop: traplift Stanah model 420 
euro, bj 2014, amper gebruikt, 
als nieuw tel 0487.73.59.91 B2

Man 57 jaar zoekt vrouw: 55-
70 jaar om samen een discrete 
vriendschap op te bouwen, voor 
meer info sms 0477.60.14.60  B4

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

Sanitair & verwarming
Steven Van den Bosch

Tweejaarlijks verplicht onderhoud gasverwarmingstoestellen met certi� caat.

Vervangen van oude gasverwarmingstoestellen of gaswandtoestellen.

Renovatie van badkamers, wc, elektrische boilers, kraanwerk.

Algemene loodgieterij, gasinstallaties, verwarmingen.                                       st.sani@icloud.com

Tel. 0477 49 27 70
Th. V. Cauwenberghslei 82/14

2900 Schoten
Registratie nr. BE.0885.763.121.02-03-10

Vernaeve bracht ook hulde aan Tuur Bierkens, de dirigent van het gezelschap. 
“Sinds zijn komst is de kwaliteit van ons spel er sterk op vooruit gegaan. 
Dankzij hem bese� en wij meer dan ooit dat muziek plezier in het leven brengt”, 
aldus de voorzitter. En natuurlijk werd ook huiscomponist Toon Daems in de 
hulde betrokken. De gewezen cultuurprijswinnaar schreef voor Botermelck-La 
Garenne al meerdere partituren.
 
Schepen van Cultuur Charlotte Klima (N-VA) was ook uitgenodigd op het 
verjaardagsfeestje in het kasteel. Ze drukte haar waardering uit voor de 
vereniging en zei te hopen dat haar muziekkunst snel erkend zal worden als 
Vlaams erfgoed. “Jullie verdienen dat echt”, aldus de schepen.



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

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

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

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

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

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

Lang hee�  hij er niet meer van kunnen genieten, maar de onlangs overleden 
sultan van Oman kocht vorig jaar wel degelijk twee bloemstillevens van 
Pieter Wagemans. “Er hing al werk van me in het Vlaams Parlement en het 
gemeentehuis van m’n woonplaats Schoten, maar die opdracht voor het 
sultanaat is toch wel de meest bijzondere in de halve eeuw dat ik aan de slag 
ben als kunstschilder”, aldus Wagemans.

De sultan was zelfs zo tevreden dat hij eind vorig jaar, kort voor hij naar ons 
land kwam voor een vergeefse medische behandeling in het Universitair 
Ziekenhuis van Leuven, nog twee andere werken ‘bestelde’ bij Pieter 
Wagemans. Die keer moest er zilversmeedkunst, de trots van Oman, worden 
uitgebeeld. “Nu de Sultan Qaboos bin Said al-Said overleden is, weet ik niet 
goed of zijn opvolger Haitham Bin Tariq Al-Said nog wel geïnteresseerd is 
in mijn kunstwerken. Dat probeer ik de komende weken uit te zoeken. Al 
maak ik net zo graag portretten van mensen uit eigen streek hoor”, aldus de 
Schotense kunstenaar.

www.pieterwagemans.be - pieter.wagemans@telenet.be

SULTAN VERZOT OP BLOEMSTILLEVENS 
VAN SCHOTENAAR PIETER WAGEMANS

Snoeien en 

vellen van bomen 

uitfrezen wortels 

hoogtewerker, 

hakselaar

0470 03 75 16 

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

Bouwwerken 
Broecks Frank

Nieuwbouw alle verbouwingswerken, 
breekwerk, tegelwerken, riolering en 

ontstoppingswerken, enz...

0474 49 37 07



Ecopower zet door met twee windturbines 
langs Albertkanaal in Schoten 

 

Ecopower heeft een off iciële aanvraag ingediend 
voor de bouw van twee windturbines op en rond de 
oude stortplaats langs het Albertkanaal in Schoten. 
De gemeente reageert verrast. “We waren in 
onderhandeling met de burgercoöperatie-bouwheer 
om na te gaan of er geen alternatieven mogelijk 
waren om hernieuwbare energie op te wekken”, 
aldus schepen Paul De Swaef (N-VA).

Intussen bijna zes jaar geleden keurde de gemeenteraad 
unaniem de overeenkomst goed met Ecopower om drie 
windmolens te bouwen. Toen de plannen concreet werden, 
stak in de ruime omgeving van de inplantingsplaats een storm 
van protest op. Vooral comité Ongeschonden Wijtschot trok fel 
van leer. Het vreest geluidshinder, slagschaduw en nog veel 
meer negatieve eff ecten voor mens en milieu.
 
Zeker met de verkiezingen van 2018 in het vizier, haakten steeds 
meer politieke partijen af. Het was gezien de felle tegenwind 
afwachten of Ecopower zou doorzetten. Het antwoord is er nu. 
Op 31 december 2019 diende de burgercoöperatie de aanvraag 
off icieel in bij de provincie. Net op tijd want de overeenkomst 
met de gemeente dreigde contractueel te vervallen indien 
Ecopower nog enkele dagen langer had getalmd. 

“We geloven rotsvast in onze Schotense turbines”, vertelt 
projectbeheerder Sara Verbeeren van Ecopower. “Wel willen 
we er nog maar twee in de plaats van de aanvankelijk drie 
geplande bouwen. Eén turbine zou te dicht bij natuurgebied 
Het Wijtschot hebben gestaan. De twee resterende zijn 
voorzien vlakbij het containerpark van Schoten en op de oude 
stortplaats, allebei vlakbij het Albertkanaal en de industrie 
daar. Een uitstekende locatie.” 
Met de twee geplande windmolens zal Ecopower voldoende 
energie produceren om 2800 gezinnen van elektriciteit te 
voorzien. Het is de bedoeling dat bewoners van omliggende 
wijken coöperant worden en zelf ook groene energie zullen 
afnemen. Sara Verbeeren zegt dat de geplande turbines in 
regel zijn met alle voorschriften. “Het worden turbines van 

de nieuwste generatie die nog stiller zijn dan de vorige. De 
inplantingsplaatsen zijn zo gekozen dat ook slagschaduw geen 
probleem zal zijn. We zullen hier geen mensen hinderen.” 
Ecopower hoopt deze zomer over de bouwvergunning te 
beschikken om dan een jaar later te kunnen starten met de 
plaatsing van de windmolens. De masten worden 94 meter 
hoog, maar de zogenaamde tiphoogte wordt 150 meter. Dit is 
de masthoogte plus de helft van de rotordiameter. 

Het openbaar onderzoek wordt half februari verwacht. De 
gemeente heeft niet het laatste woord, maar zal wel een 
belangrijk advies verstrekken. Burgemeester Maarten De 
Veuster (N-VA) laat niet in zijn kaarten kijken en wacht de 
studie over de impact af. Schepen van Leefmilieu Walter Brat 
(N-VA) zegt voorstander te blijven van windenergie in Schoten. 
Zijn collega en partijgenoot Paul De Swaef, bevoegd voor 
Ruimtelijke Ordening en Patrimonium, is kritisch en reageert 
zelfs verrast op de aanvraag. “We waren in gesprek met 
Ecopower om na te gaan of we geen alternatieve manieren 
konden vinden om groene energie op te wekken. De 
windturbines liggen zeer gevoelig in de buurt en we vrezen 
voor een lange juridische strijd die ook onze andere plannen 
met de oude stortplaats zal hypothekeren. We willen die 
stortplaats graag saneren, er een KMO-zone aanleggen en een 
nieuw hoofdkwartier bouwen voor onze gemeentearbeiders.” 

Dat risico op vertraging lijkt niet denkbeeldig. Vorig jaar 
slaagde Ongeschonden Wijtschot erin om een door OVAM 
toegestane sanering van de oude stortplaats ongedaan te 
maken. Toenmalig minister van Omgeving Koen Van den Heuvel 
(CD&V) vernietigde de vergunning van projectontwikkelaar 
VMA-Cordeel nadat Ongeschonden Wijtschot met dure 
advocaten een procedurefout had aangetoond. 

Het comité is natuurlijk niet tegen een opgeruimde stortplaats. 
Het ging om een strategische zet om te verhinderen dat er op 
de site ook windturbines kunnen komen. Het ziet er naar uit dat 
Ecopower dus bijkomend alvast ook zo’n stukje bodemsanering 
zal moeten aanvragen en uitvoeren. En dan is de kans reëel dat 
er opnieuw beroepsprocedures van komen.



WANDELING DOOR CHINESE WIJK IN ANTWERPEN.
Met een gids trek je door de Chinese wijk in Antwerpen met een bezoek aan de Chinese 
tempel. Je sluit de namiddag af met een etentje in uiteraard een Chinees restaurant. 
Afspraak op 1 februari 14u aan het Radisson Blu hotel of om 13u aan de bushalte aan de 
Turnhoutsebaan 177 in Schilde. Een organisatie van Femma Schilde. 
Meer info op 03 385 17 79.

OPENDEURDAG MUSEUM
Opendeur op 2 februari vanaf 10.30u met regelmatig rondleidingen. De cafetaria is open 
voor iedereen. Vanaf 14 uur kan u genieten van lekkere pannenkoeken in De Drie Rozen, 
Kerkstraat 41-45 in ‘s- Gravenwezel. Meer info op secretariaat@dedrierozen.be of 
0490.57.83.56.

LEZING: #NIETAANKINDENGEZINVERKLAPPEN, BEKENTENISSEN VAN EEN 
LOEDERMOEDER
Schrijfster Hanne Luyten schreef een grappig boek over opvoeding. De schrijfster hee�  drie 
kinderen. Drie zelfgemaakte, relatief goed gelukte exemplaren. En bij drie stopt het ook. 
Het nest is vol, haar hart en de monovolume ook. Dit in schril contrast met de bankrekening 
en de koelkast. Hanne neemt het moederschap zoals het komt, en gaat daarbij meer 
dan eens roemloos ten onder. Op 4 februari om 20u in Het Dorpshuis, Kerkstraat 24 in 
’s-Gravenwezel. Een  organisatie van Gezinsbond ‘s-Gravenwezel. Meer info op melina.
gorrebeeck@hotmail.com of 0499/28 75 64.

LEZING: ‘BEETHOVEN, DE GROTE GEWELDENAAR’
Op 16 december 2020 zal het 250 jaar geleden zijn dat Beethoven geboren werd. Wereldwijd 
zal met veel luister de verjaardag herdacht worden van een man wiens muziek in ons 
collectief geheugen gegri�  staat met het noodlotmotief uit de vijfde symfonie of het begin 
van de Mondscheinsonate. Op 5 februari om 20u in Werf44, Schoolstraat 44 in Schilde. Een 
organisatie van Davidsfonds Schilde. Meer info op 03 383 45 06 of 
roland.sto� els@telenet.be.

STOP DARMKANKER
Davidsfonds Schilde nodigt Dr. Luc Colemont uit. Hij was meer dan 25 jaar maag- en 
darmspecialist in het Sint-Vincentius ziekenhuis in Antwerpen. Hij is medeoprichter van de 
vzw Stop Darmkanker, die iedereen wil sensibiliseren omtrent de vroegtijdige opsporing van 
darmkanker. Op 10 & 17 februari om 14u in Werf 44, Schoolstraat 44 in Schilde. Meer info op 
03/383.46.16 of www.stopdarmkanker.be. 

PRESENTATIE: THE ROLLING STONES
Door Johan Braem. ‘The greatest rock band on earth’ worden ze genoemd. En dat is dik 
verdiend. Hoe ze dat klaarspeelden, kom je deze te weten. Want deze doorwinterde Stones- 
kenner vertelt hun verhaal en illustreert dat met de belangrijkste songs op 11 februari om 
20u in lokaal Jos (Eugeen Dierickxlaan 24, Schilde). Meer info op www.ummagumma.be.

DIABETIS
Wat is diabetes, hoe herken je het, wat zijn de gevaren, hoe ga je ermee om? Deze vorming 
gee�  een algemene introductie voor iedereen die op zoek is naar informatie en achtergrond 
rond deze ziekte. Op 11 februari om 13.30u in Werf 44, Schoolstraat 44 in Schilde. Meer info 
op evenementen@schilde.be of 03/380 16 83.

LEZING: ‘DE RWANDESE GENOCIDE’
Door Ere-Ambassadeur Johan Swinnen. Op 12 februari om 20u in Werf 44, Schoolstraat 44 in 
Schilde. Meer info op neosschildesgravenwezel@gmail.com of 03 658 24 38.

VOORDRACHT OVER ARMOEDEBESTRIJDING IN ANTWERPEN
Door een spreekster van de Sint Egidius gemeenschap. Je kan tegenwoordig geen radio of 
tv meer aanzetten, geen krant meer openslaan of er wordt gesproken of geschreven over 
armoede. Hoe zit dat juist ? Langs alle kanten hoor je ook over initiatieven ten voordele van 
arme mensen, daklozen en noem maar op. Op 12 februari om 14u in Werf 44, Schoolstraat 
44 in Schilde. Meer info op jos.vannu� elen@gmail.com of 0484 50 89 46.

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.

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

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

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

Vrouw zoekt werk  als 
schoonmaakster, spreekt 
Nederlands en heeft jaren 
ervaring, tel 0486.72.71.79  B1

Te koop: traplift Stanah 
model 420 euro, bj 2014, 
amper gebruikt, als nieuw 
tel 0487.73.59.91 B2

U bent allen van harte welkom 
om op het valentijnsconcert 
van Cantiamo op za 15/2, 20u 
& zo 16/2, 15u H. Hartkerk, 
Deuzeldlaan 80, Schoten, 
tickets: 15 euro vvk, 17 euro, 
kassa benefi et tvv jongeren 
Schoten & Tanzania, mail 
leenredig@gmail.com of bel 
03.289.57.88 of 03.354.19.50 
zie ook www.heilighartschoten.
be voor extra info!  B3

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.

J.V.D.B.

TE KOOP GEVRAAGD
AUTO’S en CAMIONETTEN

ook accident of defect
Gsm 0475 32 44 00 

aankoopvanvoertuigen@skynet.be

KRAAN LEKT!
SCHOTEN LOODGIETER

Nieuw of reparatie 
0477/78 57 64

ZANDSTRALEN
Een nieuwe look voor uw trap

meubels - deuren
door zandstralen, 

gommen, logen.

Contacteer Air-Concept 
0475 467 060

Gratis offerte of bestek
info@air-concept.be

Klok stuk?
Alle merken GRATIS

afgehaald en 
teruggebracht

03 652 17 77



400 LEERLINGEN, OUDERS EN LEERKRACHTEN 
SINT-EDUARDUS VORMEN FLUO-STOET DOOR DEUZELDWIJK
De leerlingen van de twee campussen van Sint-Eduardus Schoten hielden 
een fluo-optocht door de straten van de wijk Deuzeld. “We proberen onze 
kinderen zo zichtbaar mogelijk te kleden tijdens de donkere maanden 
door hen een gratis fluoflover voor boekentas of rugzak te schenken en al 
even fluorescerende hesjes met het logo van de school”, aldus directeur 
Piet Bellens. “De fluo-optocht met alle kinderen zette deze actie extra 
in de verf. Doordat ook heel wat ouders en leerkrachten mee optrokken 
bestond onze fluo-ketting uit wel 400 schakels. We danken de politie en 
gemeenschapswachten voor de begeleiding.”

KORT NIEUWS UIT SCHOTEN 

Wel 100 vrienden op facebook en twit-
ter, 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

SNELLE
SERVICE

DRINGENDE
HERSTELLINGEN

STEEDS BEREIKBAAR
OOK ‘S NACHTS

GSM: 0475/420 837

NUYENS - DOM
SCHOTEN

ALLE GLASWERKEN

RAMEN EN DEUREN

• Dubbele beglazing
• Spiegels
• Loodreparaties
• Koepels & vitrines
• Plaatsen van ventilators
• Zelfwerkend patroon

• PVC en aluminium

WILRIJK - DEURNE- SCHOTEN
Tel. 03 321 39 68
Fax: 03 366 11 02

Elshoutbaan 51
2900 SCHOTEN

 

 
                                
 
 
 
   
   
 
 
 

 
 

  
 
 
   
 

  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

               

                     LENTE - CURSUSSEN  
 
 
                           
 

 

Bredabaan 696 – 2930 Brasschaat 
03/633 1 696 (ma en do 13-16.30u, woe 17-18.30u)

             
                     
Spaans- of Italiaans op reis - Indisch koken  -  
dactylo vr kids -  Excel -  mondharmonica– 
hoogsensitiviteit - ABC vd PC – haken – 
portretfotografie - Android phone/tablets - 
mindfulness – sushi vervolg - figuuranalyse.. 

  en véél meer op : www.dakhuus.org 

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

GEVRAAGD
WIJNEN - CHAMPAGNE

en PORTOS
Aankoop volledige wijnkelders 

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

ZOEKERTJES
Te huur: app 3 slpk, op 2de verd, 
Sluizenstraat 18 te Schoten, vrij 
in maart-750 euro/mnd + 100 
euro-pm voorschot verwarming, 
info tel 03.484.47.64  Z30

Onlangs stelde N-VA Schoten 
haar tent op in de Stanislas 
Meeuslei in wijk Deuzeld voor een 
nieuw initiatief: de wijkbabbel. 
Onder het schijnsel van de 
nieuwe ledverlichting waren 
alle Schotenaren welkom om 
met burgemeester Maarten De 
Veuster en zijn nu bijna volledig 
geelgekleurde bestuursploeg van 
gedachten te komen wisselen 
over het beleid. De opkomst 
was talrijk en de sfeer prima. 
Met een drankje en een verse 
wafel erbij werd menig boeiend 
gesprek gevoerd. “De ideeën van 
de bewoners zullen zeker verder 

bekeken worden”, beloo�  N-VA-
fractieleider en Deuzeld-bewoner 
Sandra Lauryssen.
Er worden later dit jaar ook 
wijkbabbels in andere Schotense 
buurten georganiseerd.  Info volgt 
binnenkort op www.schoten.n-va.
be en in de Bode Van Schoten.

N-VA ZET BABBELTENT OP IN WIJK DEUZELD



KORT NIEUWS UIT SCHOTEN          

11 FEBRUARI

4 FEBRUARI

VALENTIJN
EDITIE

SVEKA SCHOTEN SMASHT ZELFS IN HET DONKER RAAK

Het 3de Blacklight Volleybal tornooi van volleybalclub Sveka Schoten in 
sporthal De Zeurt was een groot succes. Met twaalf recreatieve en zeven 
competitieve ploegen was het ook voor de derde keer op rij op korte tijd 
volgeboekt. 

“We mochten om en bij de 185 deelnemers verwelkomen”, vertelt 
medeorganisator Peter Vansant. “Ook de jeugd hee�  van dit evenement 
kunnen proeven. Ze hebben zich met enkele wedstrijdjes in het donker 
kunnen uitleven. De volwassenen speelden nadien tot in de vroege 
uurtjes. De speciale sfeer in de zaal door de blacklight-verlichting leverde 
t weer fantastische leuke volleybalmomenten op.”

De organisatie dankt alle deelnemers en sponsors van dit evenement 
want zonder hen zou deze speciale sportactiviteit niet mogelijk zijn. De 
volgende editie is voorlopig gepland op 2 januari 2021.

TACHTIG ACADEMIELEERLINGEN ZETTEN NIEUWE JAAR IN 
MET VERDI, BRUCE SPRINGSTEEN EN CLOUSEAU

Het academieorkest Pas de Quoi onder leiding van Walter Mertens kreeg 
op het dubbele nieuwjaarsconcert in een telkens goed volgelopen De 
Kaekelaar versterking van de combo’s van de jazz-, pop- en rockafdeling 
onder leiding van Niko Deman, het blokfluitensemble Hout & Wind van 
Pieter Campo en enkele leerlingen Woord gecoacht door Ellen Dierckx. 
Miranda Pieters had de regie in handen waardoor dit concert met meer 
dan tachtig uitvoerders met weinig podiumervaring toch harmonieus 
verliep. 
et programma was heel wat minder klassiek dan het Nieuwjaarsconcert 
in Wenen. Naast composities van Verdi en Tchaikovsky hoorden we ook 
liedjes van Queen, Bruce Springsteen, Jamie Cullum en zelfs Clouseau 
met sterke zangprestaties van debutant Jeroen Jacquemain en de meer 
ervaren Katrien Reymer. Ook de familie Van Aken leverde een grote 
bijdrage. Bijna alle leden van het gezin leverden ieder met hun specialiteit 
een bijdrage aan dit muzikaal feest.

TE KOOP te MERKSEM

GENERAAL MAHIEUSTRAAT 12
Mooi verzorgd woonhuis, 4 slpkrs – grote 
living – ingerichte keuken – badkamer – apart 
toilet – kelder – nieuw pannendak / geïsoleerd 
– tuin met berging

VP:  260.000 EURO

GENERAAL MAHIEUSTRAAT 24
Goed onderhouden woning met garage, 4 
slpkrs – ing. keuken – living – badkamer – 
nieuwe verwarming op gas – tuin met tuinhuis

VP:  245.000 EURO

IBA :  03 605.90.01   
of   0474 47.46.41      
i.b.a@skynet.be



DAGFIETSTOCHT KALMTHOUT                                      30 JAN
Langs de Uitlegger en ’t Arboretum, vertrek: gemeenschapscentrum Werf 44, Schoolstraat 44, 
Schilde, geudens.bastiaensen@telenet.be, 03.353.76.83

VREEMDE-EEND-QUIZ                                         1 FEBRUARI 2020 OM 20U00
BS Bloemendaal, Paalstraat 309, Schoten, quizbloemendaal@gmail.com
Info: https://www.facebook.com/events/2464191297164498/       

CINEMA SONJA                                                4 FEBR 20U
Capharnaüm, openbare biliotheek Schilde, Brasschaatsebaan 30, Schilde, www.schilde.be

NIEUWJAARSDRINK WIJKVERENIGING DONK                                5 FEBR 20U  
Algemene vergadering met nieuwjaarsdrink, wijklokaal, Schijnparklaan 1, Schoten, 
www.wijkverenigingdonk.be

OPTREDEN THE KEAVERS                6 FEBR 20U
The Beatles in het Nederlands! Lokaal Jos Eugeen Dierickxlaan 24, Schilde, 
www.ummagumma.be

FRANCE CHANSON  JO LEMAIRE IN DE KAPEL                                     7 FEBR  20U
Zoersel, Handelslei 167, gemeente@zoersel.be of 03.298.00.00

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

SOLIDARITEITSQUIZ                                                                 9 FEBR 14U
KWB Schoten-Deuzeld, Parochiecentrum H.Hart Schoten-Deuzeld, Stanislas Meeuslei 103, Scho-
ten, kwb.deuzeld@gmail.com

TELEVISIE ZONDER GRENZEN                                                                 13 FEBR 20U
Davidsfonds Schilde, achiel.ossaer@skynet.be, tel 03.383.39.03

THEATER                                                                 14 FEBR 20U15
De Grote Foulée, een paar is twee, met Daan Hugaert, Elise, www.gcbrecht.be

VALENTIJNSCONCERT                                                                 15 FEBR 20U 16 FEBR 15U
“Amore con Amore” door Cantiamo & Friends, H Hart concertkerk, Deuzeldlaan 80, Schoten, 
leenredig@gmail.com, 03 289 57 88, 03 354 19 50, www.heilighartschoten.be
 
HUMOR                                                                 21 FEBR 20U15
Mag ik even? Kamal kharmach, www.ccmerksem.be

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

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

WANDELINGEN

NATUURWANDELING  30 JAN 13U45
Jukschotpad, Sint-Antonius-Zoersel, vertrek Kerkstraat 41 ’s-Gravenwezel, secretariaat@dedrierozen.be 
of 03.658.87.50.

WANDELING HENDRIK CONSCIENCE                  2 FEBR 14 TOT 17U
Bezoekerscentrum Zoerselbos, Boshuisweg 2, Zoersel, infozoerselbos.be

10DE WINTERDUVELTOCHT                 9 FEBRUARI 8-15U
Startplaats: BS De Notelaar, Bergenstraat 2, 2110 Wijnegem, 0486 33 07 59, www.wijtschotduvels.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.UW ACTIVITEITEN HIER? MAIL HET DOOR OP INFO@BODEVANSCHOTEN.BE

    Wij zoeken :

    ARBEIDER VOOR 
    MILIEUTECHNISCH ONDERZOEK

Wat kan u van ons verwachten.
 • Een fl exibele job met veel afwisseling
 • Een aangename werksfeer in een familiebedrijf
 • Arbeidskledij en de nodige PBM’s
 • Goede verloning en maaltijdcheques
 • Alles wordt u aangeleerd door onze ervaren collega’s

Wat wordt er van u verwacht.
 • Dat je op tijd komt
 • Dat je gemotiveerd bent en niet bang bent om 
  je vuil te maken
 • Dat je geen fysieke klachten hebt
 • Beschikt over rijbewijs B
 • Onmiddellijk beschikbaar

 C.V. sturen naar :         delo@boringen.be
 Telefonisch contact :      0475/59 42 72

G e z e l s c h a p s d a m e , 
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

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

Schrijnwerker met fi jne afwerking 
maakt ing kast, specialiteit, 
dressings, maatwerk, allerlei 
houtwerk, gratis prijsofferte tel 

ZOEKERTJES

POETSVROUW 
op zelfstandige basis

zoekt nog werk?
bij fi rma’s, kantoren, rest, ...

0484 12 84 50 

0470.600.182 (particulier)  Z18

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

U bent allen van harte welkom 
om op het valentijnsconcert 
van Cantiamo op za 15/2, 20u 
& zo 16/2, 15u H. Hartkerk, 
Deuzeldlaan 80, Schoten, 
tickets: 15 euro vvk, 17 euro, 
kassa benefi et tvv jongeren 
Schoten & Tanzania, mail 
leenredig@gmail.com of bel 
03.289.57.88 of 03.354.19.50 
zie ook www.heilighartschoten.
be voor extra info!  B3



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

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

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

ZOEKERTJES

SafeHouse
Beveiliging en preventie

Breidt uit en werft aan:

Ervaren SLOTENMAKER

DEURENPLAATSER

ELECTRO TECHNIEKER

Een gevarieerde job met werkzekerheid gegarandeerd,
in een gestructureerde firma die 30 jaar actief is,

goede verloning, bedrijfswagen, gsm, enz...

Interesse? mp@safehouse.be

SAFE HOUSE NV
BISSCHOPPENHOFLAAN 579-581 - 2100 DEURNE

Bijhuis: TURNHOUTSEBAAN 278A - SCHILDE

GEVRAAGD
 

KELNER m/v
gemotiveerd, verantwoordelijkheid,
ervaring vereist, Nederlandstalig,

eigen vervoer, verzorgd voorkomen

Solliciteren per e-mail met CV en foto: 
petervreugde@telenet.be

Solliciteren per Gsm (tussen 12-16u) niet op vrijdag
0473 13 82 94

KOK/HULPKOK m/v
Ervaring vereist (diploma een pluspunt)
beheersing van de Nederlandse taal,

eigen vervoer, gemotiveerd,
verzorgd voorkomen, stiptheid

Solliciteren ter plaatse: elke dag om 11u
(chef is niet aanwezig op maandag en zondag)

POETS MAN/VROUW
Ervaring vereist, Nederlandstalig,

eigen vervoer

Solliciteren per Gsm (tussen 12-16u) niet op vrijdag
0473 13 82 94

Voor brasserie De Vogelenzang te ‘s-Gravenwezel



Medewerk(st)er 
fijne assemblage en 
licht magazijnwerk

Hoe ziet jouw dag eruit?

Je combineert  fijne assemblage met licht magazijnwerk. 

Assemblage:
- je monteert frontplaten op power supplies. 
- in een stofarme ruimte clean je de producten met stofzuiger en doekjes. Geen stofje
  ontsnapt aan jouw kritisch oog.
- de producten krijgen specifieke labels en worden verpakt in speciale zakjes en dozen.

Licht magazijnwerk
- je ontvangt en controleert binnenkomende goederen.
- je legt de goederen op de juiste plek in het magazijn.
- je  verwerkt de documenten in het ERP systeem (SAP).
- je pickt en verpakt de producten. 
- je zorgt voor de labels voor de transportfirma.

Samen met je collega verdeel je de taken van de dag. Jullie vormen een hecht team.

Ben jij de ideale kandidaat?

- niemand is zo nauwkeurig als jij
- ervaring met PC-werk is een must
- je houdt ervan om verschillende taken te combineren
- je kan zelfstandig werken en bent daarnaast een echte teamplayer
- je bent perfect Nederlandstalig

Wat biedt Elipse jou?

Je komt terecht in een gezonde, groeiende onderneming met een menselijke werksfeer. 
Je kan rekenen op een marktconform salaris en extralegale voordelen. 
Respect, professionaliteit, verantwoordelijkheid, klantgerichtheid en groei zitten in ons DNA. 
Herken je je hierin?

Neem dan contact op met Natalie Meyer, n.meyer@elipse.eu - 03/292 30 09
Meer info? Kijk op www.elipse.eu



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 

ZOEKERTJES

GEZOCHT

VERKOOPSTER
halftijds

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

Amanprana is een klein familiaal bio-bedrijf. 
‘Voeding als medicijn’, ‘Red de zee’, ‘Doe niet 
op je huid wat je niet eten kan’ en het ‘cradle 
to cradle’ kringloopproces staan hoog in het 

vaandel. Etiketten en lijm zijn composteerbaar. 
Verpakking in glas of papier, nooit plastic. Alleen 
de beste kwaliteit. Ingrediënten traceerbaar. We 
verkiezen fairtrade: de telers zijn onze helden.

JOUW TAKEN
-  Als machine operator sta je aan een lijn waar 
 bio voeding (olie, meel, kruiden, thee,…) worden afgevuld.
-  Je labelt en verpakt de goederen.
-  Je bent fl exibel en je kunt overal ingezet worden, 
 ook in het magazijn.

JOUW PROFIEL
-  Je hebt enige ervaring in de voedingssector.
-   Je kan 1 à 2 dagen per week op regelmatige basis werken.
-   Je spreekt, leest en schrijft vlot Nederlands. Dit is noodzakelijk 

voor een correcte communicatie met je collega’s en om de 
richtlijnen correct op te volgen.

GEZOCHT
JOBSTUDENTEN / FLEXI-JOBBERS

voor productie en magazijn (deeltijds)

WIJ BIEDEN
Een aangename werksfeer en fi jne collega’s.

INTERESSE?
Ben je de gemotiveerde jobstudent of fl exi-jobber die wij 
zoeken? Laat dan zeker van je horen. 

Mail je motivatie en foto naar: 
Chantal.voets@noble-house.tk
Brechtsebaan 42 unit 70
2900 Schoten
www.amanprana.eu

AMAN
PRANA

SERENE LEVENSKRACHT

Hofkens S. Dakwerken 
H.S.D. bvba

Oud Dorpsstraat 76 - 2990 Loenhout
Wij zijn op zoek naar:

DAKWERKER
 voor het plaatsen van roofing, pannen en leien. 

In het bezit zijn van een rijbewijs B. (C is een groot pluspunt).

Wij bieden U:
Een goede werksfeer en werkgarantie.
Een goede verdienste (loon naar werk)

U biedt ons:
Een goede motivatie en interesse voor alle werk

Eigen vervoer tot de magazijnen of maatschappelijke zetel
Geïnteresseerd? bel: 03/669.53.95 of +32 498 11 49 89 of 
info@hofkensdakwerken.be • vragen naar: Marion Hofkens 

Solliciteren steeds na afspraak.

DAKWERKER
voor het plaatsen van roofing, pannen en leien. 

In het bezit zijn van een rijbewijs B. (C is een groot pluspunt).

dyslectische leerlingen, gsm 
0475 79 65 12 (particulier)  Z036

Tuinwerk, schilderen en klusjes tel 
0488.59.11.12 (particulier)  Z050

Gratis inboedels opruimen tel 
0478.53.67.19 (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

G e z e l s c h a p s d a m e , 
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



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

hun rhun rendement blijft verbazen.endement blijft verbazen.
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

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

Voor al uw fi jne schilder/be-
hangwerken, gepens. schilder 

MILIEUDESKUNDIGE/MILIEUHANDHAVER 
Contract onbepaalde duur  –  Voltijds –  B1-B3

Vandaag zijn vraagstukken rond milieu en duurzaam  
ondernemen meer dan ooit aan de orde. Met andere 
woorden, binnen jouw domein is werk aan de winkel! 
Wij zijn op zoek naar een milieudeskundige die instaat 
voor de (milieu)klachtenbehandeling en de proactieve en  
curatieve milieuhandhaving binnen gemeente Schoten. In 
back-up sta je ook in voor alle facetten met betrekking tot 
omgevingsvergunningen. 

Ik ben geïnteresseerd

Zin om ons team te komen versterken? Dan ontvangen 
we je kandidatuur graag uiterlijk op zondag 16 februari 
2020. Graag je cv, motivatiebrief en een kopie van je 
diploma bezorgen aan sollicitatie@schoten.be. 

Opgelet! Enkel tijdige en volledige kandidaturen worden 
in aanmerking genomen. De verkennende gesprekken 
gaan door op maandag 24 februari 2020, daarna volgt er 
een selectiegesprek met de voltallige selectiecommissie 
op donderdag 5 maart 2020 en een assessment door een 
extern selectiekantoor in de week van 9 maart 2020. 

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

Jouw functie

Jouw profiel

Ons aanbod

• Aanvangswedde met een minimum bruto maandloon 
van 2.461 euro (geen ervaring). Relevante ervaring uit 
de privé-sector wordt meegenomen voor de bepaling 
van het loon. Ervaring uit de overheidssector wordt 
onbeperkt meegenomen. Bijvoorbeeld met 4 jaar 
ervaring is het bruto maandloon: 2.859 euro, met 10 
jaar ervaring: 3.122 euro. 

• Een contract van onbepaalde duur. 
• 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.

Wij zoeken iemand die minimaal beschikt over een  
bachelor diploma of gelijkwaardig onderwijs. In je oplei-
ding heb je een goede milieutechnische en milieujuridische  
basiskennis verworven. 

Idealiter beschik je ook over een opleidingsgetuigschrift en 
erkenning als gemeentelijk toezichthouder op de naleving 
van de milieuhygiënewetgeving. Beschik je hier nog niet 
over, dan ben je bereid dit te behalen binnen de twee jaar 
na aanstelling. 

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

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

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

Renoveren van verlichting: op-
nieuw bekabelen van luchters 
en staande lampen, vervangen 
stekkers en schakelaars, instal-
latie snoerdimmer enz… gsm 
0475 79 65 12 (particulier)  Z035







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 ...

GED. DAME
Genieten, relaxen en beleven 

doet u helemaal zweven
Senioren ook welkom! Te Merksem 

0478 06 86 93 

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

Ries Oostlander wil op zijn gronden aan de straat Den Aard in Schilde 34 woningen 
optrekken. Veel buurtbewoners staan op hun achterste poten: te veel woningen en te 
veel overlast voor zo’n residentiële wijk, vinden ze.  

De parking van WERF 44 stond vol, op donderdagavond 16 januari. In het 
gemeenschapscentrum had Ries Oostlander een kijkmoment georganiseerd rond zijn 
woonpark Den Aard. Oostlander wil op 6,2 hectare aan Den Aard, in het woonparkgebied 
rond de Cirkellaan, 34 woningen bouwen. 

In 2017 had Oostlander een gelijkaardig project in gedachten: woonpark Oostland, op 
dezelfde locatie, maar met 34 geschakelde woningen op een kleinere lap grond. Dat leidde 
toen tot fel protest, en van 
de gemeente en de provincie 
kreeg de initiatiefnemer 
geen groen licht. Vandaag 
hoopt Oostlander met zijn 
vrijstaande woningen wel op 
een goedkeuring.

Van de meeste 
buurtbewoners zal hij die 
alvast niet krijgen. Op het 
kijkmoment waren die 
massaal aanwezig, maar ze 
waren allesbehalve positief. 
Veel commentaren waren 
een variatie op hetzelfde: 
“Wij willen geen nieuwe 
wijk”, “Als hij er tien villa’s 
zet ga ik akkoord, maar 
dit is te veel”, “We leven in 
een residentiële wijk, dit 
gaat een hele impact hebben” en “Het past niet in de sfeer van de buurt”. Of, zoals een 
buurtbewoner het samenvatte: “Hij kan dit ook ergens anders zetten. Ik versta dat hij wil 
bouwen, maar zet er dan residentiële woningen, en er gaat niemand iets zeggen.”

Betaalbaar wonen
Oostlander blijft er rustig bij, en vertelt voor de zoveelste maal dat volgens een studie 
de verkeersimpact beperkt blijft, en dat de winkels echt niet ver van de woningen liggen. 
“De jeugd zit niet meer te springen voor villa’s”, vertelt hij. “We moeten voor betaalbare 
woningen zorgen, dat is een meerwaarde voor Schilde.” De prijs van de woningen zou 
tussen de 300.000 en 500.000 euro schommelen.

Volgens Oostlander gaat het ook om een groen project. “Als je de foodprint van de 
woningen, de wegen en de gazon rond de woningen bij elkaar telt, dan blijft 75 procent van 
de grond nog steeds bos.”

Het kijkmoment was niet enkel bedoeld om de mening van de buurtbewoners af te tasten, 
maar eveneens om het project voor te stellen aan geïnteresseerden. “Dit is perfect, ik zoek 
zoiets voor mijn kinderen”, zegt een man terwijl hij naar de maquette van het woonpark kijkt.  
De buurtbewoners reageren schamper: “Wie wil er nu in die betonnen blokken wonen?” 

Architecte Eva Koch maakte de plannen. “De bedoeling van deze avond is wat feedback te 
krijgen, we kunnen nog dingen veranderen. Ik heb al van bewoners gehoord dat je minstens 
2.000 vierkante meter aan grond nodig moet hebben om een woning te bouwen. Als dat 
waar is moeten we onze plannen aanpassen, want nu komen we aan 1.890 vierkante meter. 
Maar een grote impact zal dat niet hebben: twee woningen minder en we zitten er.”

Oostlander wil zo snel mogelijk een vergunning aanvragen om naaldbomen op zijn domein 
te kappen. “De sparren zijn aangetast door de letterzetter, die zijn sowieso verloren.” Voor 
het woonpark heeft Oostlander nog niets aangevraagd. “We gaan de kapvergunning binnen 
dit en veertien dagen aanvragen, en dan wachten we af wat de buurt en de overheid te 
zeggen hebben.”

BUURT ERG KRITISCH VOOR 
BOUWPROJECT: IN SCHILDE 

BOERIN
is op zoek

naar een leuke kerel
sms CHANTAL naar 7404 

(2 euro verz/sms) 

Snoeien en vellen van bomen 
met hoogtewerker 
+ stronken frezen

bomenpatrickgeerts@gmail.com

0495 22 38 63

RESTAURATIE VAN 
ANTIEKE MEUBELEN

Paul Goyvaerts
0496 43 68 54



DRIEKONINGEN IN PAROCHIE 
SINT-FILIPPUS GOED BIJ STEM       

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)

Senioren, vormelingen en catechisten en twee ploegen van de Chiro 
Sint-Filippus trokken verkleed als Driekoningen door de straten van 
Schoten om geld in te zamelen voor de ‘nodenkas’ van de parochie. 
Jong en oud gingen ééndrachtig aan het zingen. De opbrengst wordt 
in de wekelijkse parochieviering kenbaar gemaakt.

0476.26.92.19 
wim@schilderwerkenwimjanssens.be

Stijn Bevers BVBA
Sierbestratings- en rioleringswerken

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

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

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

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 bedanken 
met de beloften dit bericht te 
publiceren voor de bekomen 
gunst.

V.G.

TE KOOP: Schoten, 
Neerhoeve 35, Verzorgd 

appartement 3V, LIFT, 2 slpk, 
terras en garage, EPC: 

90kWh/m², VP € 299.000, 
VG-WG-GDV-GVKR-GVV  

www.tempobvba.be 03/663 66 38

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

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

Opruimen van inboedels met 
gratis taxatie en service voor 
uw waardevolle spullen, van 
kelder tot zolder, van garage 
tot tuinhuis, voor een gratis 

ZOEKERTJES offerte bel vrijblijvend op 
0474.32.52.13 (particulier)  Z15

Te koop: splinternieuwe 
slaapkamer, + nw koelkast, prijs 
o.t.k. tel 0476.75.49.98  B17

Vrouw zoekt werk als 
schoonmaakster, spreekt 
Nederlands en heeft jaren 
ervaring, tel 0486.72.71.79  B18

Bijles Frans, erv. lkr geeft bijles 
12-15j tel 0496.69.31.22  B19
Tuinwerken, schilderen, 
inpakken, uitpakken, enz tel 
0468.40.85.33 (particulier)  Z31













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

SCHOTENS VROUWELIJK 
VIERGESLACHT DANKZIJ ANAÏS

“Ik wil graag mijn schoonmoeder en -zus, trouwe lezers van de ‘Bode 
van Schoten’, verrassen met een foto van hun vrouwelijk viergeslacht in 
uw tijdschri� ”, zegt Sven Dolahsek. 

Wie zouden wij zijn om aan dergelijke verzuchtingen van trouwe lezers 
geen gehoor te geven? We hoeven toch geen honger te lijden om 
een mondje meer? Dus met veel plezier besteden we altijd aandacht 
aan mannelijke en vrouwelijke viergeslachten in onze regio, net als 
aan huwelijksjubilarissen die elkaar 50, 60, 70 of nog langer geleden 
vol passie het ‘ja-woord’ gaven. Indien u zich in deze (of beide) 
beschrijving(en) kunt terugvinden, hoe�  u ons enkel maar een e-mailtje 
te sturen en doen wij de rest.

Maar goed, terug naar het viergelacht dat we nu even in het zonnetje 
zetten. Op de foto ziet u overgrootmoeder Maria De Schepper, 
grootmoeder Linda Praet, moeder Silke Dietvorst en, last but not least, 
de jongste telg Anaïs Roels. Al heel hun leven lang is dit viertal blij om 
in Schoten te wonen.

Hebt, kent of maakt u zelf deel uit van een m/v viergeslacht?
 Vertel het ons meteen (info@bodevanschoten.be) 

en wij maken er graag een fijn stukje van!

Zelfstandige 
Verpleegkundigen

www.vbzv.be
of 070/222 678

CM HANGT EXTRA 
BRIEVENBUSSEN IN SCHOTEN

Beweging.net Schoten is samen met de seniorenraad en raad voor 
personen met een handicap er in geslaagd om twee extra brievenbussen 
van de Christelijke Mutualiteiten te 
plaatsen in Schoten. Eén hangt aan de 
gevel van het wijkhuis op den Elshout 
en één aan de gevel van ‘t Klokske, het 
parochiecentrum van Sint Filippus. 
“CM blij�  weliswaar werken op afspraak 
maar met deze twee extra brievenbussen 
wordt de afstand tussen de cliënt en 
het ziekenfonds weer wat korter”, aldus 
CD&V-gemeenteraadslid Erik Maes (CD&V). “Cliënten die moeite hebben 
om een afspraak te maken, kunnen in deze brievenbussen een kaartje 
met de vraag om gebeld te worden achter laten. En om misverstanden te 
vermijden, ook deze brievenbussen worden dagelijks gelicht.”



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 
 

joris@dellafaille.be 
 
 

Handelend voor 
 

 
 

Markt 13 – 2900 SCHOTEN FSMA: 012078 A-B  
info@dellafaille.be BTW: BE 0426.142.675 
www.dellafaille.be RPR Antwerpen 
 

 • 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 €

ZATERDAGOPENING
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

Vroedvrouw aan huis
Pre- en postnatale begeleiding

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

vroedvrouwenteam@wgkantwerpen.be
www.witgelekruis.be

In jouw zorgende handen waren wij geborgen
Uit de onze laten wij jou nu gaan 

Bedroefd maar ook dankbaar voor zijn mooie en rijk gevulde leven met en 
voor ons, koesteren wij onze herinneringen aan: 

† Frans VERHOEVEN 

Geboren te Schoten op 22 augustus 1929 
en er met de troost van het sacrament voor de zieken 

zacht ingeslapen op 9 januari 2020. 

Geaggregeerde van het Plantin Genootschap - Antwerpen 
Lid van de Heemkundige Kring SCOT - Schoten 

Lid van OKRA Sint-Filippus - Schoten 

Echtgenoot van Raymonda CNOCKAERT 

De uitvaart heeft plaatsgehad in de Sint-Filippuskerk te Schoten-Borgeind. 






