


IN DIT NUMMER

50 jaar geuzevelden in schoten

scholenbeurzen in schilde en schoten

nieuwe staande wip in wijnegem

sportlaureaten in brecht

KRUISPUNT DESCO HELE VOORJAAR 
FLESSENHALS  

Zoals verwacht veroorzaakt de sinds eind januari gecreëerde 
flessenhals op de Merksemsebaan (N120) ter hoogte van de 
Hoogmolenbrug lange files richting Antwerpen. De hinder zal het 
hele voorjaar aanhouden, zij het niet altijd in dezelfde richting.

Sinds kort wordt al het verkeer op de Merksemsebaan, komend 
van Wijnegem en rijdend richting Sportpaleis, ter hoogte van de 
industriezone Venhof op één rijstrook geperst. Het Agentschap 
Wegen en Verkeer (AWV) tre�  voorbereidingen om het kruispunt 
beneden aan de Hoogmolenbrug ter hoogte van Desco 250 meter op 
te schuiven. Het is één van de eerste concrete voorbereidingen voor 
de bouw van de nieuwe Hoogmolenbrug. Die start deze zomer en zal 
ook zo’n 250 meter meer richting Deurne/Merksem komen te liggen 
dan de huidige brug.
 
De hinder is zoals verwacht aanzienlijk. In de ochtend- en avondspits 
stond de file al meteen van het kruispunt vanaf het kruispunt met 
de Houtlaan tot voor de afslag naar Schoten één km verderop. Toch 

kreeg AWV weinig klachten of telefoontjes binnen. De dienst hee�  
flinke inspanningen geleverd om de werken tijdig en goed aan te 
kondigen. 
Ondanks de modelaanpak door AWV blij�  de hinder natuurlijk was 
ze is. Je mag al gauw een kwartier, soms langer uittrekken om de 
flessenhals aan Desco te passeren. Autoverkeer stadinwaarts zal 
een viertal weken op één rijstrook aangewezen blijven. “Tijdens 
die periode blij�  de afslagbeweging richting de Hoogmolenbrug en 
Schoten (via Deurnesteenweg) zo lang als mogelijk beschikbaar”, 
aldus Schoenmaekers.  

De werken aan de noordzijde van de Merksemsebaan duren tot 
21 februari. De werfzone verschui�  dan op regelmatige basis, en 
verkeer (zowel richting Antwerpen als richting Wijnegem) rijdt 
over een beperkt aantal rijstroken. Als alles volgens plan verloopt, 
verhuizen de nutswerken begin maart naar de zuidzijde van de N120. 
Ook hier zal de rechterrijstrook worden ingenomen en loopt verkeer 
richting Wijnegem over één rijstrook in plaats van twee. Zodra de 
nutswerken klaar zijn, start de vernieuwing van de weginfrastructuur 
(vanaf juni 2020). Die werken kennen drie grote fasen en duren tot 
september 2021.





1/95/95/1

100/91/0/0

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

 SCHOTEN € 950 000
Luxe duplex dakappartement in parkdomein 
“Iepenburg”: op 3e verd. Living met gashaard, eetk. 
met zuid- west terras, goed uitgeruste kkn, bureel, 
gastentoiilet, berging. 2e verd.: hal, Slpkr 1 met 
dressing en badkamer, slpk 2 met dressing, slpkr 3 
met douche. Badk. met vloerverwarming. Garagebox 
en autostaanpl.  

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

 SCHOTEN € 540 000

Te renoveren art deco villa op 4.748m². Indeling: hal op 
travertin-vloer met apart toilet, living op parket, overdekt 
terras, 3 slaapkamers op parket, badkamer met ligbad/
douche/dubbele wastafel. Volledig onderkelderd met 
inpandige garage. Paardenstallingen en tuinhuis. CV op 
stookolie.€   

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

 SCHOTEN € 549 000

Bouwgrond van 1,1 ha tussen ‘s-Gravenwezel en 
Schoten. Dit perceel heeft de bestemming voor een 
vrijstaande woning op een landschappelijk waardevol 
perceel. Dit maakt dat er een woning op vergund 
zou kunnen worden tot 400m² bebouwde opp. wat 
uitzonderlijk groot is.  

Wp Gvkr Gvv

 ZOERSEL € 260 000

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

  SCHOTEN € 395 000

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

Vg Wp Gvkr Gv

  BRASSCHAAT          € 1 125 000

Uitzonderlijk perceel op toplocatie van 5.565 m² met 40 
meter straatbreedte gelegen in het prachtige “Brasschaat- 
Vriesdonk” De bouwvlek meet 30 x 30 meter. Binnen deze 
900 m² is een bebouwde oppervlakte mogelijk van 532 m². 
Een bijgebouw van 166 m² bestaat tot de mogelijkheden.

Wg Gvg Gvkr Vv

EPC label E
Vg Wg Gvkr 

 ST-ANTONIUS     VANAF € 257 000                

Residentie “Karel 38” Nieuwbouwproject te Sint-
Antonius met unieke ligging. Gelegen vlak bij de 
dorpskern en toch vlak bij al het mooie groen. De 4 
appartementen bestaan uit een gezonde mix van 2 of 
3 slaapkamerappartementen met zuidwest oriëntatie.      

Vg Wg Gvkr Gvv

Na de paasvakantie krijgt Wijnegem de eerste fietszone in de regio. In de 
ruime schoolomgeving, begrensd door Albertkanaal, Turnhoutsebaan, 
Merksemsebaan, Zandstraat en Beukenlaan, krijgen fietsers absolute 
voorrang. “Auto’s houden we straks ver weg van de schoolpoort. We 
leiden hen naar parkings aan de rand van het oude dorpscentrum”, 
aldus schepen van Mobiliteit Tom Tachelet (Dorpspartij Durf!).

Wat zal er veranderen? In meer dan tien straten binnen de afgebakende 
zone, mogen fietsers straks gewoon midden op straat rijden. De auto’s 
mogen hen niet langer voorbijsteken en de snelheid wordt sowieso overal 
begrensd tot 30 km per uur. Hier en daar plant de gemeente bijkomende 
snelheidsremmers. Die liggen momenteel nog op de tekentafel. Vast staat 
al dat er onder meer in de lange Vaartdijk vertragende obstakels komen. 
“We begrijpen natuurlijk dat sommige ouders de wagen nodig hebben om 
hun kind tot in de school te krijgen. Voor ’s morgens hebben we daarom 
drie routes uitgetekend om de kinderen snel af te zetten in de buurt van 
de poort”, legt Tachelet uit.

“Om ook het afhalen veilig en geordend te laten verlopen, voeren we het 
verplicht gebruik in van zes buurtparkings aan de rand van de fietszone. 
Sommige buurtparkings zijn nu al in gebruik. We creëren er een grote 
nieuwe op het pleintje met basketbalveld aan de Vaartdijk.” 

Ook de Don Boscoschool wordt niet vergeten. “Die ligt weliswaar buiten 
de drukke dorpskern, maar toch maken we ook hier van de Lindenlei, 
Molendreef en hele Kasteellei een fietszone”, aldus nog de schepen. 
“De kinderen van de wijk Zevenbunder kunnen zo ook veilig naar de 
scholen in het centrum rijden. We voeren bij wijze van proef meteen 
eenrichtingsverkeer in voor de Kasteellei, richting pleintje Zevenbunder. 
Bedoeling is vooral dat fietsers straks dan veilig op de rijweg kunnen 
rijden en dat het smalle pad langs het park zo zonder discussie toekomt 
aan de voetgangers.”

WIJNEGEM DORP NA PAASVAKANTIE 
ÉÉN GROTE FIETSZONE    

ROMMELMARKT
ZATERDAG 14 en ZONDAG 15 MAART

VAN 10.00 U TOT 17.00U.

Scoutslokalen
“Jobertus” Sportendreef 14, Brasschaat

Ingang Hemelakkers - achter politie

Organisatie: V.Z.W. Stille Meeuw
(vereniging van oud-scouts en oud-gidsen Brasschaat)









TE KOOP:  Schoten

Prijzen vanaf 240.000 euro
  nabij diverse invalswegen en openbaar veroer
  ruime zonneterrassen 
  2-3 slaapkamers 
  lift
  ondergrondse parkeerplaatsen en bergingen

contacteer ons voor het bekijken van 

de plannen en het lastenboek

www.meeusenvastgoed.be

03/653.11.33

meer dan 50% verkocht

Het wordt stilaan een traditie: de 
Toast Literair van het Davidsfonds, 
de grootste literaire brunch 
van Vlaanderen. Zopas toastte 
Davidsfonds Schoten ‘literair’ op 
het nieuwe jaar. Alle deelnemers 

in het wijklokaal van de Lariksdreef kregen dan ook letterlijk een literaire 
toost op het bord: een verrassend, mooi verpakt geschenkboek met een 
warme nieuwjaarswens De auteurs Bart Koubaa en Laïla Koubaa brachten 
een gevarieerd programma: Laïla vertelde het bijzondere verhaal van ‘De 
andere weg’, over de eerste mens die een winterslaap hield. 
Daarna droeg Bart zijn polemische tekst over ‘buren’ voor. Na een 
smakelijke broodjesmaaltijd keerden jong en oud voldaan, en met een boek 
onder de arm, naar huis.  Op de foto herken je Laïla Koubaa en Bart Koubaa 
en het bijna voltallig bestuur van Davidsfonds Schoten met onder meer 
voorzitter Hilde Rombouts en Petra Van de Vijver.
Volgend weerzien is op woensdag 11 maart tijdens de Nacht van de 
Geschiedenis. Dan staat Beethoven op het programma. 
Meer info via www.davidsfonds.be/schoten.

DAVIDSFONDS 
SCHOTEN TOAST 

LITERAIR MET 
BART EN 

LAÏLA KOUBAA      

WC LEKT !
SCHOTEN LOODGIETER
NIEUW OF REPARATIE

0477/ 78 57 64

Op zoek naar POETSHULP, 
met dienstencheques?

Bel 0488 408 720
03 295 38 35

Geen wachtlijsten

ZOEKERTJES

Te huur: app. 2 slpk, 2de verd, 780 
euro, incl garage, Deuzeldlaan, 
tel na 16u 0472.45.00.55  Z45

Te huur: Nieuwpoort vakantie 
alle periodes: appartement + 
gar, 1 slpk + zetelbed, vlak-
bij winkelstraat en zeedijk, 
1-4 pers, http://www.kustte-
huur.be of 0476.58.41.32  Z46

JONGE SCHRIJNWERKER WIL 
BIJKLUSSEN NA ZIJN WERK IN 

SCHRIJNWERKERIJ.
Ik kom gegarandeerd kijken, gelieve 
mij te contacteren na 17u00 op het 

volgend nr. 0472 198 719 of 
mail nielsdaes@hotmail.com
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KLEURRIJKE GELUKSVOGELS 
STRIJKEN NEER IN KONINGSHOF

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

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

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

ZOEKERTJES

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

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

Het jaarthema van de Sint-Ludgardis openluchtschool in Schoten luidt 
‘geluksvogels’. En dat was ook te merken in de carnavalstoet, al liepen 
er rond de school in Koningshof naast flamingo’s en andere kleurrijke 
vogels ook nog heel wat sneeuwwitjes, prinsessen en meer moderne 
kinderhelden mee. Sommige juffen hadden bij gebrek aan een verenpak, 
maar een hazenkostuum uit de kast gehaald.

Het scheelde niet veel of de stoet met liefst 698 kinderen, leerkrachten 
en enkele ouders had niet kunnen uitgaan. ‘s Morgens was aan de 
Botermelkbaan niet zo ver van de Sint-Ludgardisschool namelijk een 
gaslek ontstaan. Maar gelukkig werd dat lek snel hersteld. Er was ook 
nooit gevaar voor de kinderen. Sommigen kwamen iets later toe op 
school omdat de Botermelkbaan een tijd werd afgesloten.

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

TE HUUR: Spanje, Santa Pola (Alicante) rechtstreeks van eigenaar, 
nog beschikbaar: 
Van 20 juni tot 28 
augustus 2020 . 
verhuurbaar per 
week .
Confortabele villa, 
hoogwaardige 
uitrusting, rustig 
gelegen, max 6 
pers, 3slk, 3badk, 
alle conf : TV Vlndr, dvd, wifi, prive garage, auto 4 pers ( audi A3 ter 
besch. indien gewenst) Drie terrassen, zwembad, jacuzzi, fitnessroom, 
petanque baan; grondstuk 670 M² Ommuurt, 3 km van de zee, tennis op 
5km. Restaurants en winkels op wandelafstand, 
Alle info en dvd beschikbaar gsm: 0475 713 752 of tel 03 658 67 41





Het Groot Dictee Heruitgevonden 
vond onlangs plaats in zo’n honderd Vlaamse bibliotheken waaronder 
voor het eerst ook in die van Schoten. Bibliotheekmedewerker Nouni Van 
Arnhem had voor een aantrekkelijk programma gezorgd en verwelkomde 
zo’n twintig Schrijfwijzen in de Braemib. Oud-bibliothecaris Lut Roelens 
las de tekst voor. Cultuurschepen Charlotte Klima, cultuurmedewerker 
Vincent Jespers en journalist Jan Auman zaten in de jury en verbeterden 
de uitgeschreven dictees.

Met slechts één foutje ging de ‘gouden pen’ verdiend naar Hanne Waumans 
(33), docente aan de lerarenopleiding uit Merksem, die samen met haar 
moeder deelnam. Hilde Rombouts van het Davidsfonds en Dominique 
Vermeylen maakten slechts één foutje meer en mochten mee op het 
erebalkon in de mooie Braembib. Meest gemaakte fouten: twee derde 
en tweeduizend twintig, die wel degelijk telkens in twee woorden los van 
elkaar geschreven worden.

HANNE KOMT 
ALS MEEST 

SCHRIJFWIJS 
UIT EERSTE 

GROOT DICTEE IN 
BRAEMBIB       

ZOEKERTJES

Te koop:  postzegels België 
1963-2001, posters, lp’s klassie-
ke muziek tel 0489.58.15.44  D1

Te koop: een tuin met  huis 
erin, 5.600m2, zwemvijver, he-
lemaal omheind, aan Peerds-
bos, 2 slpk, bureel-dressing, 3 
garages, nuttige oppervlakte 
220m2, prijs 499.000 euro, geen 
immo tel 0486.73.99.17  D2

Te huur: vakantie Spanje, 
huis te huur, privézwembad, 
droom uitzicht, Pêniscola 
1.550km tel 03.669.80.31  D3

Te huur: garage Schoten, Deuzeld-
laan 35-37, tel 03.658.54.43  D5

Te huur: app. 2 slpk, 2de verd, 780 
euro, incl garage, Deuzeldlaan, 
tel na 16u 0472.45.00.55  Z45

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



500m van strand mail roxane.peeters@
telenet.be  of 0479.45.49.42  Z167

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

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

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

Vakantie in Spanje nabij 
Murcia vanaf 200 euro/week, 
(el+wa+tv+int+zwembad+airco inbegr) 

ZOEKERTJES

Storm Ciara, die op zondag 9 februari door het land raasde, heeft 
weinig impact gehad op Zoersel-Kermis. Er werden in overleg met de 
brandweer en rampenambtenaar wel extra maatregelen genomen 
op het evenement. Zo stonden vrachtwagens rond de spiegeltent op 
het Dorpsplein geparkeerd, als windbuffer. Maar het publiek merkte er 
weinig van. Ook de après-skiparty zondagavond kon doorgaan. Aan de 
kermiskramen waren er wel minder bezoekers dan normaal. 

Zoersel-Kermis bestaat tien jaar en opende dit jubileumjaar op 
donderdag 6 februari met een vip-avond. De organisatoren konden voor 
de tiende editie kleppers als Laura Lynn en de Ketnetband strikken. Naast 
optredens op zaterdag waren er tijdens het vierdaagse evenement ook 
een bingoavond en caféloop op vrijdag. Zondag konden de senioren 
dansen en was er het après-skifeest. In totaal hebben meer dan 2.000 
mensen de spiegeltent bezocht. 

STORM CIARA HOUDT 
ZOERSEL-KERMIS NIET TEGEN

®

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

NU OOK ONLINE SHOP WWW.SLIMWAY.BENU OOK ONLINE SHOP WWW.SLIMWAY.BE

MEER DAN 39

VESTIGINGEN

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
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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

VOUCHER 
VOOR

GRATIS SESSIE!

voor eerste 30

inschrijvingen

Enkel voor nieuwe 

klanten.

Snoeien en vellen van bomen 
met hoogtewerker 
+ stronken frezen

bomenpatrickgeerts@gmail.com

0495 22 38 63

WC LEKT !
SCHOTEN LOODGIETER
NIEUW OF REPARATIE

0477/ 78 57 64



- 50 jaar Hörmann dealer
- Garagepoorten
- Voordeuren
- Compleet gamma voor

woning- en industriebouw
- Montage en na-service
- 2de toonzaal in Rumst

HEIKEN 19 • 2960 BRECHT • 03-330 10 10 • WWW.VOSPOORTEN.BE

Bekijk onze website www.vospoorten.be voor meer informatie en de voorwaarden.

VAKMANSCHAP op één lijn
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HEIKEN 19 • 2960 BRECHT • 03-330 10 10 • WWW.VOSPOORTEN.BE

Bekijk onze website www.vospoorten.be voor meer informatie en de voorwaarden.

VAKMANSCHAP op één lijn

ACTIE-
WEKEN

van 14 februari t.e.m. 31 maart

Parkeren aan station Noorderkempen wordt betalend. Voor de zomer zal 
dat systeem nog niet geïmplementeerd zijn, maar het komt er nog wel dit 
jaar. Een echte timing wil NMBS niet geven. Het wil eerst met de gemeente 
samenzitten.

“We hebben de vraag van NMBS gekregen om samen te zitten, maar dit moet 
nog ingepland worden. Het zal allicht gaan om de concrete invoering van 
het betalend parkeren, want tot nu toe kregen we geen ander antwoord van 
NMBS. Er loopt momenteel nog een parlementaire vraag aan Vlaams minister 
van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld). Ik ben benieuwd naar het standpunt”, 
stelt mobiliteitsschepen Eline Peeters (N-VA) van Brecht. De gemeente 
vraagt al lang een uitbreiding van de parking en ziet zich voor een voldongen 

BRECHT – BETALEND PARKEREN 
AAN STATION NOORDERKEMPEN 

KOMT ER ZEKER       

feit geplaatst. De parkeerdruk in de omgeving zal alleen maar groter worden. 

Uit de enquête van de gemeente bij zo’n 1.300 reizigers blijkt dat de parking in 
het merendeel door reizigers wordt gebruikt. “We willen die reizigers garantie 
geven op een parkeerplaats aan het station”, legt NMBS-woordvoerder Dimitri 
Temmerman nog eens het doel uit. “We voerden dit al op andere parkings in 
en ervaring leert ons dat dit niet ten koste gaat van het aantal reizigers en we 
zo ook meewerken aan de modal shift. Er komen immers meer reizigers met 
de fiets. De fietsenstalling in Brecht zal daarom ook nog uitgebreid worden 
met een zestigtal plaatsen. Dit zal nog gebeuren voor de parking betalend 
wordt. Uiteraard gaan we kijken of hierin voor Brecht de oplossing ligt.”

“Zal NMBS dan de vergelijking met andere stations doortrekken op alle 
vlakken? Qua dienstverlening en qua inrichting stationsgebouw? Het 
noodgebouw staat er nu al sinds 2009, dat is inmiddels ruim tien jaar. Als 
NMBS de parking betalend wil maken, moet het eerst werk maken van een 
volwaardig station”, meent Joris Van Der Schoot van de Liga ter Ontsluiting 
van de Noorderkempen. “Reizigers uit Zoersel rijden liever om naar Brecht 
om er de trein te nemen terwijl ze veel dichter bij de E34 zitten met de wagen. 
Meer dan 100.000 mensen moeten naar één station komen. NMBS heeft hier 
dus een monopolie en kan op deze manier extra inkomsten genereren.”





UITZONDERLIJKE VOORWAARDEN*
TIJDENS BATIBOUW EN ACTIE BINNENAFWERKING

NIEUW KLEURENGAMMA PVC RAMEN 

*( Voorwaarden beschikbaar in onze toonzaal )

Bevo is meer dan 36 jaar specialist in ramen, 

deuren, rolluiken en zonwering. Het team van eigen 

vakmensen met 10-tallen jaren ervaring zorgt voor de 

plaatsing en service. U kan vrijblijvend gebruik maken 

van onze GRATIS offerte en opmeting.

Profel, 100% Belgisch én
eigen fabrikaat in ramen
en deuren te Pelt.

ma t/m vr
9 -12 & 13.30 - 17.00 uur
zaterdag 10 - 16.00 uur

Leerkracht Wim Goedemé fietste onlangs van bij zijn woning aan de 
Kuipersakkerstraat in Schoten naar de Sint-Jozefschool aan de Winkelstap 
in Merksem. Een dagelijkse gewoonte sinds 1985 want Wim is in die 35 jaar 
geen dag ziek geweest. Maar deze laatste rit – Wim (61) gaat met pensioen 
- verliep helemaal anders dan alle vorige. Toen hij zich klaarmaakte om 
te vertrekken, kwamen plots de leerlingen van de zesde klas zijn straat 
ingefietst. “Wij komen onze meester Wim halen”, zongen ze vanop hun met 
Wim-vaandeltjes versierde fietsen. 

Eens aangekomen in Sint-Jozef, viel de geliefde meester van de ene leuke 

LEERLINGEN SINT-JOZEF BEZORGEN 
MEESTER-VERTELLER WIM 
ONVERGETELIJK AFSCHEID       

verrassing in de andere. Alle 390 
kleuters en leerlingen droegen 
hun steentje bij om Wim een 
onvergetelijk afscheid te bezorgen. 
Dat gebeurde luid zingend, met 
de overhandiging van geschenken 
en door de afzwaaiende meester 
aan tal van ludieke proeven te 
onderwerpen want hij moest zijn 
pensioen natuurlijk wel verdienen. 
De sociaal-bewogen meester – 
die zich de jongste jaren vooral 
ontfermde over de anderstalige 
kindjes (OKAN) – zal gemist 
worden, zoveel is duidelijk. Al 
is er goed nieuws voor al die 
leerlingen en collega’s die Wim 
niet graag zien vertrekken. Hij 
zal nog geregeld langskomen om 
te helpen, afwezige collega’s te 
vervangen en om geanimeerd te 
vertellen natuurlijk, want dat kan 
deze meester als geen ander. 

nieuwbouw - renovatie - herstelling
Plaatsen van rookmelders

Domotica !
Tel. 03 383 45 56

GSM 0495 57 22 10
BIT1@telenet.be

DENYS & CO

INKOOP OUD GOUD, 
JUWELEN EN MUNTEN.

HERSTELLINGEN 
EN EIGEN ONTWERPEN.

UNIEKE GOUDEN 
EN VINTAGE JUWELEN 

BREDABAAN 246, BRASSCHAAT 
03 430 20 83





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

Met de komst van Nico Van De Wijgaart en zijn dochter Caroline uit Kalmthout 
hee�  TC Ter Breme nieuwe uitbaters. Zij verhuizen van TC De Vrijheid in 
Hoogstraten naar Brecht.

Het zag er niet goed uit voor TC Ter Breme. De vorige uitbater was failliet. Nico 
Van De Wijgaart en zijn dochter Caroline baatten sinds maart 2018 TC De Vrijheid 
in Hoogstraten uit. Maar die site is verkocht aan vastgoedmakelaar Immo Noord. 
De club staat er zonevreemd. Hun toekomst daar was onzeker. “We wisten dat 
wel op voorhand, maar niemand kon zeggen hoelang het daar nog zou duren. We 
hadden een overeenkomst tot 2021 en waren op zoek naar een nieuwe locatie in 
Hoogstraten. Uiteindelijk vonden we in Brecht meer zekerheid”, legt De Wijgaart 
uit. De leden in Hoogstraten zagen hen niet graag vertrekken. “Ze waren verrast 
en we begrijpen dat, maar de onzekerheid was te groot. Zo konden we niets 
opbouwen. De leden hebben beslist om vanaf april zelf de club verder te runnen. 
Ik help hen nu nog zo veel mogelijk met het plannen van de wedstrijden. We 

BRECHT – NIEUWE UITBATERS VOOR 
TC TER BREME      

willen hen dan ook erg bedanken voor hun begrip. Momenteel runnen we dus 
twee clubs omdat de uitbater hier in Brecht vroeger dan verwacht ermee is 
gestopt.” Dochter Caroline staat voltijds in TC Ter Breme en Nico in Hoogstraten.
Heel interessant in Brecht is voor het duo de succesvolle padelclub met de 
gerenommeerde lesgevers Kevin Belmans en Alain Sassen. “Dat is een grote 
meerwaarde. Hier spelen zes ploegen op redelijk hoog niveau. Daarnaast willen 
we de tennisschool verder uitbouwen voor kinderen vanaf zes jaar. Ik geef zelf 
al jaren les en ga dat hier ook doen. Het team lesgevers van Brecht houden we 
ook absoluut aan boord”, legt Van De Wijgaart uit. 

www.terbreme.be, tennispadel.terbreme@hotmail.com, 03 337 77 11

 





Onlangs ging het langverwachte 
openbaar onderzoek rond de 
inplanting van twee windturbines 
langs het Albertkanaal van start. 
Burgercoöperatie-bouwheer Ecopower 
hee�  een omgevingsvergunning 
aangevraagd voor twee masten. De ene 
komt in de bocht van de Sluizenstraat, op 
de plek waar het kanaal Dessel-Schoten 
uitkomt in het Albertkanaal. De andere 
is voorzien 400 meter verderop richting 
Wijnegem ter hoogte van de oude 
stortplaats en de flitspaal daar.   
Nog tot 10 maart kan iedereen het 
bouwdossier inkijken en bezwaar 
indienen. Het is een flinke turf met wel 
twintig bijlagen zoals studierapporten 
over de archeologie, het geluid, de 
impact op de natuur, veiligheid en het 
hemelwater. Het aangevraagde type 
windturbine is er een met driebladige 
rotor, een nominaal vermogen 
van maximaal 4MW, een variabele 
toerentalregeling, een rotordiameter van 
maximaal 117 meter en een tiphoogte van 
maximaal 155 meter. Ecopower benadrukt 
dat het om turbines van de nieuwste 
generatie gaat die vlot binnen alle 
wettelijk voorziene milieunormen blijven. 
Ecopower noch het gemeentebestuur 
hebben een infovergadering voorzien. 
Het dossier kan online worden ingekeken 
via het online omgevingsloket of in het 
gemeentehuis. 
“We gaan het dossier natuurlijk zelf ook 
analyseren, mogelijk met de hulp van 
een extern expert”, zegt schepen van 
Ruimtelijke Ordening Paul De Swaef (N-
VA). “We willen een gefundeerd advies 
geven aan de bestendige deputatie die 
finaal over de omgevingsvergunning zal 
beslissen.”

OPENBAAR 
ONDERZOEK 

WINDTURBINES 
SCHOTEN 
GESTART       

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





Herentalsebaan 451 • 2160 Wommelgem
www.adrconstruct.be

03 320 80 80  • dir@adrconstruct.be

Ma-vrij: 9u00-12u00 & 13u00-17u30
Zat*: 10u00-15u00
*enkel op afspraak

Om u optimaal verder te kunnen helpen in onze 
toonzaal, raden wij u aan een afspraak te maken. Bezoek zeker onze stand op Batibouw!



Zopas stelde Rani De Vadder – geen familie van de VRT-journalist – 
Toxine voor, haar literair debuut voor de doelgroep waar ze zelf ook 
toebehoort: young adults. Het werd een feestelijke gebeurtenis, daar 
in het Sint-Cordula Instituut, haar oude school. “Een eigen boek. Hier 
droomde ik al van sinds ik op de lagere school zat”, aldus de auteur. 

“Mijn eigen boek baadt in fantasy-sfeer. De hoofdrol is weggelegd voor 

Khala die een bijzonder, maar ook wat macaber talent hee� : met haar 
gi� ige huid kan ze snel en e�  ciënt doden. Een opperwezen wil daar 
misbruik van maken om zichzelf meer macht toe te eigenen. Khala 
ondergaat alles aanvankelijk wat onzeker, maar bloeit nadien helemaal 
open en laat zich allerminst doen.”

BUURMEISJE BRAEMBIB SCHRIJFT 
ZELF EEN BOEK      

Een mooie metafoor is dit voor de levensfase die de jonge auteur nu zelf 
doormaakt. “Mijn boekvoorstelling, waarvoor zelfs mijn vriendje Tristan 
helemaal vanuit Australië naar Schoten was gekomen, voelde echt aan 
als een bekroning voor dat vele proberen vroeger. Heel fijn dat ook 
mijn andere buurvrouw cultuurschepen Charlotte Klima langskwam”, 
aldus Rani “Het is opwindend om mijn eigen mooi uitgegeven boek, dat 
symbolisch een gi� ige slang op de cover kreeg, in de boekhandel te zien 
liggen en straks hopelijk ook in de rekken van de buren aan te tre� en. Ik 
woon namelijk met zicht op de grote Braembibliotheek (lacht).”

Toxine van Rani De Vadder, uitgegeven door Hamley Books, telt 313 
bladzijden, en kost 18,99 euro. Onder meer te koop bij Standaard 
Boekhandel Schoten.

Win een exemplaar van Toxine
In samenwerking met de auteur Rani De Vadder en de uitgeverij kan Bode Van 
Schoten drie exemplaren van Toxine wegschenken. Wil je kans maken? Mail dan je 
postadres door met vermelding van ‘Toxine’ op wedstrijd@bodevanschoten.be.

PAELLAPARTY.be
Voor al uw feesten

op locatie - tel. 0475 48 49 41

Al 35 jaar het beste uit Spanje







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 
huisdieren, 975 euro/mnd, info 
en bezicht tel 03.633.16.59  Z22

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

Gezocht: Wisky & Honda Amigo, 
Novio liefst ongeopende flessen, 
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

BEWONERS WEZELSEBAAN KLAGEN OVER ‘TIJDELIJKE’ VERKEERSLICHTEN BRUG 13

ZOEKERTJES

De gemeente Schoten gaat het smalle bruggetje 13 over het kanaal Dessel-
Schoten uitrusten met permanente verkeerslichten. Bewoners van de 
Wezelsebaan, waar auto’s sinds de plaatsing van tijdelijke lichten vaak in lange 
files staan aan te schuiven, klagen over stankhinder en de inperking van hun 
bewegingsvrijheid. “We geraken onze oprit niet meer af”, aldus Tim Van der 
Eyken. 
Bruggetje 13 tussen de Wezelsebaan en Bloemendaallaan lijkt zo uit een schilderij 
van Vincent Van Gogh geplukt. Het ophaalbruggetje 
mag er dan alleraardigst en nostalgisch uitzien, het 
wordt meer dan ooit gebruikt. Er zijn in Schoten 
maar vier plaatsen waar je ‘de vaart’ met de auto kan 
oversteken en dit eenvaksbruggetje is er één van. 
Als gevolg van de herstelling en het tijdelijk buiten dienst 
stellen van de brede brug 12 (Botermelk) nam de drukte 
aan bruggetje 13 vorig jaar al eens flink toe. De jongste 
maanden is de mobiele werf op de Botermelkbaan de 
boosdoener. Veel chau� eurs die het aanschuiven op de 
N121 beu zijn, kiezen voor een route door Koningshof en 

INKOOP OUD GOUD EN 
JUWELEN: Denys & C u

Bredabaan 246
Brasschaat 03/430 20 83

www.denys-co.be

Berkenrode richting brug 13 als alternatief om het kanaal te kruisen.
“Hallucinante toestanden heb ik daar gezien”, getuigt schepen van Mobiliteit 
Wouter Rombouts (N-VA). “Er waren incidenten met chau� eurs die op de smalle 
brug niet voor elkaar wilden wijken. Als gevolg van de vanouds geldende voorrang 
voor wie vanuit de Wezelsebaan komt, groeiden de files aan de andere kant op de 
Bloemendaallaan aan tot op de Paalstraat. De wachttijden liepen echt te hoog op.”
De gemeente zette vorig jaar al werflichten voor brug 13 om de omleidingen voor 

de afgesloten brug 12 in goede banen te leiden. Een 
tijdelijke maatregel waarvan recent besloten werd 
om die te bestendigen. “Toch zeker nog enkele jaren 
want met de heraanleg van de Villerslei volgt er na de 
werken op de Botermelkbaan nog een kwade periode”, 
bese�  Wouter Rombouts. “We hebben wel een meer 
gesofisticeerd type verkeerslicht besteld dat we 
beter kunnen afstellen op de verkeersstromen en dat 
ook rekening houdt met de lichten van De Vlaamse 
Waterweg en het dwarsende fietsverkeer. We zullen ze 
dit voorjaar in gebruik nemen.”

Klok stuk?
Alle merken GRATIS

afgehaald en 
teruggebracht

03 652 17 77
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ELKE ZONDAG

BRUNCH

EETPLEZIER VOOR HET HELE GEZIN
WWW.GASTHOFVIJVERHOF.BE / VIJVERLEI 13 SCHOTEN  / 03 658 47 20
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Elke woensdagavond
Steak met frietjes

€ 15.90
(niet geldig op feestdagen)

Elke donderdagavond
Spareribs à volonté

€ 15.90
(niet geldig op feestdagen)

Zondag tussen 
10u en 12u
Luxe brunch 

(enkel na reservatie)

€ 21 per volwassene
€ 12 per kind 

(tot 12 jaar)



De gemeente Zoersel wil de verlichting in de sporthal van de 
gemeentelijke basisschool Beuk & Noot vervangen door ledlampen. 
Voor de uitwerking van dit project koos het bestuur voor een aannemer 
die werkt op basis van burgerparticipatie, namelijk burgercoöperatie 

BURGERPARTICIPATIE MOET SPORTHAL 
VERGROENEN       

ZOEKERTJES
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

Problemen met Frans of Engels 
in het middelbaar of hoger on-
derwijs? Leerstof opfrissen? Be-
kwame leraar helpt, ook advies 
dyslectische leerlingen, gsm 
0475 79 65 12 (particulier)  Z036

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

Uurwerken, batterijen 
en bandjes: Denys & Ca

Bredabaan 246
Brasschaat 03 430 20 83

www.denys-co.be

Zonnewind uit Zandhoven.

Zonnewind hield op woensdag 12 februari een energiecafé in de 
Kapel. Hier kwamen de inwoners te weten hoe ze kunnen investeren 
in de verledding van de sporthal en randlokalen van gemeentelijke 
basisschool Beuk & Noot. De burgers kunnen investeren in het 
sporthalproject door aandeelhouder te worden bij Zonnewind. Als 
aandeelhouder zijn zij dus mede-eigenaar en kunnen ze democratisch 
mee beslissen. Onafhankelijk van het aantal aandelen hee�  elke 
burger immers één stem op de algemene vergadering. 

Eén aandeel kost 100 euro en elke burger of bedrijf kan in dit specifiek 
project maximaal 1.000 euro investeren. Het is de bedoeling dat de 
inwoners hun investering op termijn terugverdienen en mee delen in 
het rendement van het project.



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, 
w w w . e v e n t u s s e n u i t . b e , 
email adres: lucderaedt@
telenet.be, tel 03.353.18.51 
of 0477.72.36.30  Z46

Te huur: Durbuy huis  8p, 4 slpk, 
2 badk, tuin bbq, garage, rust, 
stilte,  www.fijnverlof.be  Z50

Vakantie aan zee: gelijkvloers 
appartement te huur op zonnig 
pleintje in Knokke- Heist ( De 
Kinkhoorn), op 50 meter van 
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 
of dirk.josy@gmail.com Z22

Te huur: Blankenberge, 
appartement met zeezicht, 
opgefrist, 2 slaapk., inger. 
keuken, zuiders terras, douche en 
bad, app. wc, wifi, digit. Tv, alle 
comfort, info tenzon@telenet.
be of 03.666.35.80 na 20 uur 

TE HUUR: WIJNEGEM
Belgenstraat App 1ste verdiep, 
3 doorlopende ruimtes, Kkn 
mt toestellen, Bk, Tuin met 
fietsberg, centr. verw. gas 
indivueel. (625 e/mnd)

0476 67 99 88
QUALITY IMMO

ZOEKERTJES

Handelslei 3

2960 Sint-Job-in-’t-Goor

+32 (0)3 636 45 60

info@boetiekidefi x.be

OPENDEURDAGEN
6 - 7 en 8 maart 

-10%

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



De gemeente Schoten riep de organisatoren van grote evenementen 
samen in het kasteel van Schoten. Daar kregen ze voorlichting over de 
nieuwe wetgeving rond cateringmaterialen en wegwerpverpakkingen, 
die op 1 januari 2020 in voege ging. Sinds kort zijn wegwerpbekers 
verboden op publieke evenementen. Maar de grotere organisatoren 
zoals de Scheldeprijs en Hello! Schoten kunnen geen beroep doen op 
de gemeentelijke herbruikbekers, die onlangs werden aangekocht onder 
meer voor Schoten Schol. Dat hee�  de gemeenteraad zo bepaald. 

De schepenen Walter Brat en Charlotte Klima, maar ook specialisten 
van de intercommunale Igean en de organisatie Wash-It gaven de 
organisatoren inkijk in de alternatieven zodat hun bezoekers straks geen 

ORGANISATOREN KRIJGEN 
VOORLICHTING OVER TIJDPERK 

ZONDER WEGWERPBEKERS      

Te koop: caravan Fendt 465, 
Tendenza met grote voortent als 
nw, 4 jaar tel 0487.42.00.30  D10

Gratis inboedels opruimen 
bel vrijblijvend 0478.53.67.19 
(particulier)  D11

Te huur: v.a. 1/3, garagebox, 
Churchilllaan 80 Schoten, 75 
euro/mnd tel 0485.76.08.11  D12

Dame zoekt werk als poetsvrouw/
strijkster, liefst op maandag 
gsm 0465.75.73.70  D13

Te huur: een charmante 
Andalusische villa vlak bij het 
witte dorp Canillas de Aceituno 
Malaga, Casa Camaleon is ideaal 
voor een verblijf in volle natuur 
en toch dichtbij zee, http://
www.casacamaleon.be  D14

Ik zoek werk: tuinwerken, 
schilderen tel 0465.74.74.76 
(particulier)  Z58

ZOEKERTJES

dorst hoeven te lijden. Wash-It is een platform dat in elke Vlaamse regio 
herbruikbare bekers tegen de juiste prijs op een duurzame en sociale 
manier laat wassen door de inschakeling van maatwerkbedrijven in de 
buurt.
www.wash-it.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



Hij kroop al in de huid van Oliver in de musical ‘Oliver Twist’, speelde Tuur in 40-
45 van Studio 100 en nu hee�  Titus Schrooyen (14) uit Brecht als Alex opnieuw 
een hoofdrol beet in de musical ‘June Foster’ van The Singing Factory. Op 7, 8, 13 
en 14 maart staat hij op de planken van zaal TheAtrium in Mechelen.

‘June Foster’ is een bijzondere musical omwille van het thema: pleegzorg. De 
zestienjarige June komt samen met haar jongere broers Noah en Alex terecht 
in een nieuw pleeggezin, bij pleegmoeders Allison en Jess. June moet leren 
omgaan met haar nieuwe omgeving. de eerste liefdesproblemen van haar 
(homoseksuele) broer en haar nieuwe vrienden. Deze musical werd geschreven 
door MNM-presentator Wanne Synnave (23, ‘Magdalena’, ‘November 89’) Hij 

BRECHT -TITUS SCHROOYEN (14) 
HEEFT HOOFDROL BEET IN 

MUSICAL JUNE FOSTER       

regisseert het ook. Pleegzorg Vlaanderen juicht de productie toe en hoopt dat 
het meer gezinnen zal prikkelen om een pleegkind in huis te nemen.

Ook voor Titus Schrooyen is ‘June Foster’ bijzonder. “Het thema is heel anders 
dan ‘40-45’. Dat is geschiedenis en iedereen kent die. Dit verhaalt speelt zich af 
het hedendaagse leven. De problematiek laat me ook niet onberoerd”, bekent 
Schrooyen. “Een schoolvriendin hee�  in haar gezin een pleegkind en we hebben 
al over pleegzorg gesproken. Het helpt om de rol en het verhaal geloofwaardig 
op de scène te zetten. Het is heel fijn om mee te kunnen werken aan June Foster 
en zo een actuele boodschap te kunnen overbrengen.” En er is nog een andere 
reden waarom de jonge Titus zich helemaal in zijn sas voelt in deze musical.“Ik 
kan hier meer dansen dan in de vorige musicals waarin ik heb meegespeeld.” 
Voor Titus kan het er niet snel genoeg aankomen. “Nu het wat dichter bij komt, 
wordt het wel spannend. Vlak voor het opgaan heb ik wel wat plankenkoorts, 
maar eens ik op het podium sta, merk ik daar niets meer van. Ik word er vrolijk 
van zelfs”, lacht de jonge musicalacteur.

‘June Foster’ speelt op 7, 8, 13 en 14 maart in zaal TheAtrium in Mechelen.
Tickets en info: www.singingfactory.be.

 REPARATIE KLOKKEN
kan ook bij u thuis

0497 62 15 62

Fitness FitBrecht
Hendrik Schoofsstraat 12 

03/313.78.89
www.fi tbrecht.be

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





Nassaustraat 1
2000 Antwerpen
+32 (0)3 30 30 246
+32 (0)3 30 30 242

Frilinglei 2
2930 Brasschaat

+32 (0)3 651 73 70
+32 (0)3 652 07 32info@metropoolvastgoed.be www.metropoolvastgoed.be

Benieuwd wat uw huis waard is? Vraag het ons vrijblijvend.
Als vaste waarde in de regio sinds 1974 kennen wij de lokale vastgoedmarkt door en door.

03/651.73.70 
komschatten@metropoolvastgoed.be

SCHOTEN: Appartement met 2 of 3 slpks, incl. 
garage. Ind.: hal met apart toilet, woonkamer op 
parket, keuken, bijkeuken, 3 slpks op laminaat (2 
samengevoegd), badkamer met ligbad en extra 
toilet. Terras. Garage met automatische poort. EPC: 
133 kWh/m² - UC: 2216724.  VP: € 299.000.

WUUSTWEZEL: Laagbouwvilla op ca. 900m². Ind.: 
Inkomhal, ruime wnkmr, kkn, veranda mt toegang 
tot tuin mt prieel en vijver, nachthal mt tech. 
lokaal, bergkmr mt trap naar bergzolder, toilet, 2 
slpks, bdkmr mt ligbad, dubbele lavabo en toilet, 
wasplaats en garage (momenteel bergkmr). Oprit 
mt achteraan 2 garages. EPC: 368 kWh/m²/jaar - 
UC: 0002234044. VP: € 435.000.

SINT-JOB-IN-‘T-GOOR: Gezellige woning met 
zwembad in het centrum van Sint-Job-in-’t-Goor. 
Ind.: Glvl: hal, living met kachel, nieuwe kkn, bijkkn, 
garage, Verd.: 3 slpks, nieuwe badkmr. Er is een 
kelder en reeds nieuwe ramen. Vlakbij bij sportclubs, 
winkels en scholen. EPC: 634 kWh/m²/jaar - UC: 
2213485. VP: € 415.000.

Heel wat schoon volk op het Gala van de Brechtse sportsterren. Wielrenner Niels 
Vandeputte werd voor het tweede jaar op rij Sportman van het jaar. Bij de dames 
viel triatlete Karen Steurs die eer te beurt. 
Het is tweede keer dat de sportdienst de sportieve prestaties van inwoners huldigt 
op een heus gala. Een nieuw concept dat intussen door andere gemeenten in de 
regio wordt overgenomen. Voor een uitverkocht OC ‘t Centrum haalde presentator 
Maarten Vangramberen niemand minder dan olympische medaillewinnaar Tia 
Hellebaut, met roots in Sint-Job, en Kamp Waes-overwinnaar Xander Denys uit 
Brecht voor zijn microfoon. “Er is volk van veel verschillende Brechtse sportclubs 
in de zaal. Zo is er een hele grote delegatie van Tafeltennisclub Sint-Lenaarts, 
Neos Sportos, K Brecht SK, Touwtrekvereniging De Powerrangers, … Laat jullie 
maar eens horen”, zweepte Vangramberen de zaal op.  

Dan was het tijd om de winnaars bekend te maken. Dat gebeurde telkens door een 
special guest. Die werd door Maarten Vangramberen op het podium uitgenodigd. 
Na een korte babbel mocht de gast een ballon met dartspijltjes stukgooien. Voor 
Xander Denys was er in een extra kleine ballon voorzien die hij van een ruime 
afstand moest proberen stukgooien. Na enkele pogingen lukt het hem. Kamp Waes 
was dan ook een veel moeilijker uitdaging. Hij mocht de trofee van Sportvrouw 
uitreiken aan triatlete Karen Steurs. 
Deze leerkracht en mama van 3 slaagt 
er in haar trainingen minutieus in te 
plannen. “Het doet deugd om opnieuw 
de trofee te winnen”, bekende ze.  
Voor de uitreiking van de trofee van 
Sportman van het jaar aan wielrenner 
Niels Vandeputte keerde niemand 
minder dan Tia Hellebaut even terug 
naar haar roots. “In het derde leerjaar 
ben ik in Sint-Job verzeild geraakt en 
heb er tot mijn 22ste gewoond. Ik heb 
er als kind veel buiten gespeeld en in 
bomen geklommen”, herinnert ze zich 

BRECHT – NIELS VANDEPUTTE 
OPNIEUW SPORTMAN VAN HET JAAR       

met de glimlach. Ze heeft zelf 6 keer meegedongen in de kampioenenviering 
destijds. “Je hebt 4 keer gewonnen en twee keer werd je geklopt door Daniella 
Somers”, schetste Vangramberen. Maar dat gunde de olympisch kampioene de 
Brechtse bokslegende gerust. Intussen woont Hellebaut in Limburg, heeft ze 3 
kinderen en geeft ze haar sportieve kennis graag door in haar eigen Tia Hellebaut-
academie. “We gaan met een fantastische ploeg naar de Olympische Spelen in 
Tokio. De laatste week van de Spelen reis ik ook af naar Tokio”, verklapte ze nog. 

Natuurlijk werden nog andere sportprestaties gehuldigd. Zo ging de award van 
Sportbelofte naar  Sylke Van den Broeck. Zij is voor twirling geselecteerd voor 
het WK. G-sporter van het jaar werd Mike Van der Steen (hockey), Sportploeg 
werden de touwtrekkers De Powerrangers en de senioren van Neos Sportos 
gingen aan de haal met de trofee van coolste Sportclub.  Traditioneel wordt er ook 
een snoeptaart verloot. Normaal gaat die naar de jongste sportster, maar dit jaar 
zaten de namen van alle sportsterren, sportploegen en clubs aanwezig  de zaal in 
een bokaal. Sportschepen Charlotte Beyers haalde loper Dirk Vermeiren er uit. Hij 
mocht de snoeptaart mee naar huis nemen. 
Dit jaar was er voor het eerst ook een extra prijs voor de sportster of sportploeg met 
het hoogste aantal publieksstemmen. Dit jaar was er een hele grote uitschieter in 
het aantal publiekstemmen. G-sporter Christophe Janssen (pingpong en netbal) 
kreeg maar liefst 898 unieke stemmen achter zijn naam. “Wauw dat is wel veel”, 
liet hij zich ontvallen. Het gala werd afgesloten met een feestelijke receptie. Alle 
aanwezigen kregen een rode roos mee naar huis op de valentijnsavond.
 

HONDENVERZORGING

BOBBYLAND
Jachtwachtersdreef 312

2900 SCHOTEN

TEL.: 03 663 35 76
GEHAALD EN GEBRACHT

Garagepoorten   
domeinpoorten  

zonwering  rolluiken  
automatisaties

alle herstellingen
en onderhoud

03/658 14 80
info@poortencentrale.be





Met zijn nieuwe wereldtitel veldrijden komt Mathieu van der 
Poel nu ook in aanmerking voor een huldiging door de gemeente 
Schilde. Hij moet zich dan wel zelf kandidaat stellen of één van zijn 
supporters moet dat doen. Wordt zijn kandidatuur weerhouden 
door de sportraad dan komt van der Poel, die sinds vorig jaar in 
’s-Gravenwezel woont, in aanmerking om op 27 maart deel te nemen 
aan de ‘Nacht van de Sport’, die gepresenteerd zal worden door 
Ruben Van Gucht.  Afwachten maar of van der Poel even vlot over de 
bureaucratische balkjes zal wippen als over de echte hindernissen 
die hij doorgaans op de fiets in het veld tegenkomt.

De Nacht van de Sport vindt plaats 
op vrijdag 27 maart om 19.30 uur 
in Werf 44. Kandidaturen kunnen 
tot woensdag 18 maart worden 
ingestuurd bij de dienst vrije 
tijd. 
Meer informatie via 03 380 
07 40 of sport@schilde.be.

HAALT MATHIEU VAN DER POEL 
OOK PODIUM IN SCHILDE?

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

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

ZOEKERTJES

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

Koper- en zinkwerken
Plaatsen van badkamers en 

warmwatertoestellen
Rioleringswerken 

EPC ENERGIE-
PRESTATIE-

CERTIFICAAT 
Snelle service

EPC Irene 
tel. 0496 556 182

Bouwwerken 
Broecks Frank

Nieuwbouw alle verbouwingswerken, 
breekwerk, tegelwerken, riolering en 

ontstoppingswerken, enz...

0474 49 37 07



Academie Schoten had Joke Van Leeuwen te 
gast. De gelauwerde auteur sprak jong en 
oud aan door haar ongedwongen manier van 
vertellen. Ze vertelde authentiek over haar werk, 
maar las en zong zelfs enkele deuntjes. Van 
Leeuwen toonde voorts verhalen en prenten 
want deze getalenteerde vrouw is ook nog 
illustratrice. Alsof dat niet volstond om het 
massaal opgekomen publiek te boeien, overgoot 
ze dit alles met een vleugje humor. 
De academie hee�  nog meer aardige 
evenementen in petto. Zo is er op 15 maart (14 en 17u) The Party preekt 
de Passie in de Sint Cordulakerk. Topmuzikanten in combinatie met een 
Schotens gelegenheidskoor zorgen voor een unieke Mattheuspassie-
ervaring. Het ensemble ‘The Party’ van Bachkenner Bart Rodyns speelt 
enkele hoogtepunten uit de Mattheuspassie van Bach. Bekende aria’s 
wisselen af met koralen gezongen door een Schotens gelegenheidskoor. 

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

JOKE VAN LEEUWEN LEEST, ZINGT EN VERMAAKT PUBLIEK IN ACADEMIE SCHOTEN

ZOEKERTJES

GEVRAAGD
WIJNEN - CHAMPAGNE

en PORTOS
Aankoop volledige wijnkelders 

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

Pat Donnez, radiomaker en schrijver, gee�  
tussen de muziek door hedendaagse 
beschouwingen bij de woorden ‘Erbarme 
dich’, de aanhef van de bekendste aria uit de 
Mattheuspassie.
Op 21 maart is er vanaf 16 uur weer Kaekelrock. 
Met een aanstekelijke mix van funk, pop, dance 
en jazzmuziek zetten de leerlingen JAZZ-POP-
ROCK De Kaekelaar in vuur en vlam. Het ideale 
moment om de beentjes los te gooien en 
luidkeels mee te zingen met de sing along. Marc 

Verbruggen, gekend van Spring, neemt de presentatie voor zijn rekening.
En noteer alvast dat de academie op 25 april haar open dag houdt. 
Ontdek beeld, muziek, woord en dans tijdens de vele activiteiten in onze 
TUIN van (H)EDEN!  Schrijf in maart in voor een of meerdere workshops, 
voor elke lee� ijd.
www.academieschoten.be

COMMUNIE- OF LENTEFEEST?
WIJ VERZORGEN AL UW DRUKWERK

VOOR AL UW COMMUNIE-EN 
FEESTDRUKWERK

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

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

✁

Lucas

LENTEFEESTL
ST

10 MEI 2020

WIJ VERZORGEN AL UW DRUKWERK
Variaties mogelijk zoals foliedruk, chips-
doosjeswikkels, bellenblaaswikkels, vierkante 
doosjes, menukaarten, placemats enz... 

 

VRAAG 
ERNAAR!

LEVER JE 
EIGEN FOTO 
AAN EN WIJ 
MAKEN HET 
ONTWERP





Donderdag 5 maart 2020 - 20.00 uur 
Kasteel van Schoten

(Kasteeldreef 61, 2900 Schoten)

Gespreksavond met Christophe Busch, 
criminoloog, radicaliseringsexpert 

en gewezen directeur Dossin Kazerne Mechelen

“Een duivelse transitie. Hoe gewone 
mensen tot extreem geweld komen”

Wanneer na de Tweede Wereldoorlog de gruweldaden van 
de nazi’s aan het licht komen, is er een vraag die de wereld 
bezig houdt: hoe was het mogelijk die misdaden te begaan? 
Aanvankelijk werden de daders als kwaadaardige sadisten 
en psychopaten beschouwd. Uit verder onderzoek bleken 
veel daders echter eenvoudige burgers te zijn met normale 
gezinslevens en heel gewone sociale relaties. 
Hoe komt het toch dat ‘gewone’ mensen in staat zijn anderen de 
meest gruwelijke dingen aan te doen?
In deze voordracht gebruikt Christophe Busch naast historische 
voorbeelden, ook sociaal-psychologische onderzoeken om het 
tijdloze mechanisme achter collectief geweld te belichten. 
Hij biedt  een boeiende invalshoek voor het begrijpelijk maken 
van massageweld, zowel in het verleden als in de huidige tijd.

Toegang: 3 euro ( 2 euro leden Humanistisch Verbond).
Reservaties: tel. 03 658 46 49 of info@hvv-schoten.be

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

De juiste keuze op het juiste moment!

Annuntia-Instituut vzw
Turnhoutsebaan 430 a, 2110 Wijnegem, tel. 03 355 15 00, 
annuntia@annuntia.be, www.annuntia.be

Infodag “Naar het 1ste jaar” 
zaterdag 14 maart 2020

14.00 uur:  welkom en algemene informatie 
14.20 uur:  start rondleiding doorheen de school

Het einde is voorzien rond 16.30 uur
Die dag kan er nog niet worden ingeschreven.

GENIETEN VAN ‘T LEREN

We maken deel uit van de 
Scholengemeenschap Voorkempen:

KLASSIEKE TALEN
MET 2 EXPLORATIEMODULES:
• ECONOMIE EN ORGANISATIE
• MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN

MODERNE TALEN EN WETENSCHAPPEN
MET 2 EXPLORATIEMODULES:
• ECONOMIE EN ORGANISATIE
• MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN

KLASSIEKE TALEN EXPLORATIE

1A MET KEUZE VAN 5 UUR

VANAF 2020: 2A MET KEUZE UIT 2 BASISOPTIES

2

1

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

KORT NIEUWS UIT WIJNEGEM

Ook in Het Notendopje, de 
kleuterschool in Wijnegem,  werd 
de verwarming lager gedraaid en 
trokken de kleuters hun dikste trui 
aan, maar er gebeurde nog veel 
meer. De eerste kleuterklas maakte 
een bijenhotel met bamboestokken. 
De tweede kleuterklas werkte rond 
afval en plastic in de zee. 
De derde kleuterklas knutselde 
een gezelschapsspel met 
gerecycleerde materialen in elkaar.
Al deze thema’s werden 
aangebracht met een prentenboek 
van “Gloob en Theo” van Djapo.

NOTENDOPJES PARADEREN IN BONTE STOET DOOR 
WIJNEGEM
De 160 kleuters van Het Notendopje hebben carnaval vrolijk ingezet. Na 
een feestje in de klas, maakten ze een opgemerkte wandeling rond de 
school. Ook leerkrachten en zelfs sommige ouders hadden zich net als hun 
oogappels verkleed. Het leverde de vele kijklustigen in de Veldstraat en 
omgeving een fraai en bont schouwspel op. 

OOK KLEUTERS VAN HET NOTENDOPJE TREKKEN DIKSTE 
TRUITJE AAN



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

ZOEKERTJES

Een vijftiental scholen uit Schilde, Schoten en buurtgemeenten tekenden 
op zondag 6 februari present voor een scholenbeurs in Werf 44 in Schilde. 
De beurs was ingericht door de onderwijsdienst van de gemeente Schilde. 
Lagere schoolleerlingen uit het vijfde of zesde leerjaar konden samen met 
hun ouders alles te weten komen over de verschillende studierichtingen 
die de scholen aanbieden, en hun visie op het onderwijs.

DE JUISTE KEUZE MAKEN…

Interesse? Tel 0493/06 63 83 of middenstandschoten@hotmail.com

MONTMARTRE in Schoten
19 20 21 juni op de 42ste braderij

Overdekte plaatsen
Alle kunstenaars-, hobbyisten 
uit heel de regio zijn welkom!

Maandag 16 maart (14.00 uur) 
en dinsdag 17 maart (20.00 uur)

Filmvoorstelling in CC De Kaekelaar 
(Sint-Cordulastraat 10, 2900 Schoten)

“ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD”

“Once Upon a Time in Hollywood” blikt terug naar Hollywood 
in de zomer van 1969. De filmindustrie beleeft er de laatste 
dagen van een gouden tijdperk en de carrières van acteur Rick 
Dalton (Leonardo DiCaprio) en zijn vaste stuntman Cliff Booth 
(Brad Pitt) zitten in het slop. Tijdens hun zoektocht naar nieuwe 
acteeruitdagingen en eeuwige roem wordt Hollywood plots 
opgeschrikt door de moord van de Manson Family op Sharon 
Tate (Margot Robbie).
‘Once Upon a Time in Hollywood’werd door de pers unaniem 
lovend onthaald als het beste wat Quentin Tarantino (“Pulp 
Fiction”, “Reservoir Dogs”) het afgelopen decennium afleverde. 
Met een glansrol voor het duo DiCaprio-Pitt die voor de eerste 
keer samen voor de camera staan. Een eerbetoon aan het 
gouden Hollywood-tijdperk, vol met heerlijke dialogen, een 
imposante cast en een totaal onverwacht einde.  Niet minder 
dan 10 Oscarnominaties en 2 Oscars (waaronder één voor 
Brad Pitt).

Tickets: 5 euro.  Reservaties: tel. 03 680 23 40 
of ccticket@schoten.be

Org. Cultuurcentrum Schoten m.m.v. HV-Schoten

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





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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- ERVAREN SCHILDERS -

T +32 3 353 33 30

     chapeau schilders

www.chapeauschilders.be

     chapeau schilders
- ERVAREN SCHILDERS -

De gemeente Wijnegem hee�  een actieplan klaar om het 
sluipverkeer uit de wijk Zevenbunder te weren. In de Kasteellei mag 
je na de paasvakantie nog maar in één richting rijden en er komen 
snelheidsremmers in de Stokerijstraat. Maar de bewoners willen 
forsere maatregelen. “Leg het Groot Schijn toch opnieuw open”, klonk 
het op een druk bijgewoonde infovergadering.

De klachten over te snel en te veel verkeer dat zich dagelijks een weg 
zoekt door de woonwijk langs het Albertkanaal, tussen banaanbrug en 
Kanaal van Axel Vervoordt, klinken al enkele jaren. Het vorig bestuur had 
er geen oren naar, maar de nieuwe schepen voor Mobiliteit Tom Tachelet 
(Dorpspartij Durf!) schoot meteen in actie. De nieuwjaarsbrief die 
comité Zevenbunder Leefbaar begin 2019 aan hem en de burgemeester 
overhandigde, was een extra stimulans. 

De gemeente, die de hulp inriep van verkeersdeskundige Eric Aerts 

ACTIEPLAN TEGEN SLUIPVERKEER 
KLAAR     

(AACON), hee�  haar huiswerk nu klaar en stelde zopas het pakket 
maatregelen voor die normaal in de paasvakantie uitgevoerd en daarna 
van kracht worden. 

Fietsstraat
“We willen fietsers niet langer over de Stokerijstraat sturen, waar de 
plaats ontbreekt voor een fatsoenlijk fietspad, maar over de parallelle 
Kasteellei”, aldus schepen Tom Tachelet. “Daarom maken we van die 
straat een o�  ciële fietsstraat, waar tweewielers absolute voorrang 
hebben en zelfs in het midden van de weg mogen rijden. Om dat veilig 
te laten gebeuren, voeren we tegelijk eenrichtingsverkeer in tussen de 
Lindelei en de H. Savenierslaan, met toegelaten rijrichting naar de Don 
Bosco-school toe. Meteen zal sluipverkeer vanuit Wommelgem niet 
langer de binnenweg langs de Kasteellei kunnen gebruiken. ” 
In de Stokerijstraat, die veruit het meeste zwaar verkeer te slikken krijgt, 
komen twee veilige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers. 
Die ontbreken nu. Voorts worden op vier locaties snelheidsremmers 
aangelegd van het type Berlijns kussen. Langs de weg komen hagen 
en in een latere fase ook slimme camera’s, waarmee de politie aan 
trajectcontrole kan doen. In de Stokerijstraat blij�  voorrang van 
rechts gelden op de zijstraatjes van de wijk. “Dat is een bijkomende 
snelheidsremmer”, aldus Tachelet. In de straatjes van de wijk zelf zoals 
de Molendreef, Lindelei, Kasteellei, Oud Strijderslaan en H. Savenierslaan 
wordt een zone 30 ingevoerd.

Openhuisweekend 29/02 + 
01/03, te ’s-Gravenwezel,  C. 
Joossenslei 53,  HOB, instapklaar, 
3 slpk, grote tuin van 14u tot 
17u tel 0476.53.68.69  D15

Te koop: Buggy & Maxi- 
cosi, Quinny Buzz buggy + 
slaapmand, in gebruikte staat, 
maxi-cosi + bijbehorende 
accessoires, alles voor 150 
euro tel 0468.16.88.12  D16

ZOEKERTJES



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

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  B11

ZOEKERTJES

MEER LAADPUNTEN VOOR ELEKTRISCH WAGENS

Schotense eigenaars van een elektrische wagen, hebben er sinds kort 
een aantal laadpunten bijgekregen. Er werden palen geïnstalleerd in 
de Lodewijk Janssensstraat, Vordensteinstraat, Quinten Matsijsstraat, 
Lindenlei, en op parking ’t Ven, Eerder installeerde de gemeente er al op 
de Markt, aan sporthal De Zeurt en op de Deuzeldlaan. Raadslid Dieter 
Peeters (CD&V) dringt er op aan om deze plaatsen goed af te lijnen in 
een groene kleur zodat ze niet ingenomen kunnen worden door andere 
voertuigen.

Alle renovatieswerken , 
schilderwerken, behangen, 
laminaat, parket, gyproc, 
loodgieterij, gratis offerte 
werken 8,5ue GSM 0484 282 

Reeds 38 jaar het vertrouwde adres:

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

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

KORT NIEUWS UIT SCHOTEN

ACADEMIES ZOEKEN EN VINDEN RAAKVLAKKEN TUSSEN 
KUNST EN WETENSCHAP

Ook alle afdelingen van de grote polyvalente kunstenschool in Schoten 
namen deel aan de Vlaamse Dag van de Academies. Onder meer in de 
campus Beeld aan de Vordensteinstraat gonsde het van de activiteiten. 
Meer dan 200 kinderen en jongeren namen er deel aan workshops en 
open lessen.  

In één lokaal, bij docente Lydia Debeer,  waanden kinderen zich kleine 
Panamarenko’s. Ze gingen aan de slag met vleugels en tandwielen. Elders 
liet docente Rose van Bergen Juliette en andere kunstenaars in de dop 
fraaie ‘verstoptekeningen’ maken geïnspireerd op het werk van de Franse 
illustrator Vincent Godeau. De kinderen leerden de magie van optische 
illusies. Pas bij het bekijken van de werkjes met een speciale gekleurde kijker, 
kwamen hun mooie dieren tevoorschijn. De kinderen in het animatieatelier 
van Gerd de Kinderen  fabriceerden uit oude fietsonderdelen een originele 
thaumatroop: de Velotroop’, een voorloper van  onze digitale film.





Schildersatelier SCH.AT bestaat al 30 jaar. Elke maandagavond komen 
de leden in Wommelgem samen om een levend model te tekenen en/of 
schilderen. Ze toonden onlangs in ’t Gasthuis in Wijnegem een selectie 

SCHILDERSATELIER SCH.AT 
TOONT PORTRETTEN

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 
huisdieren, 975 euro/mnd, info 
en bezicht tel 03.633.16.59  Z22
 

ZOEKERTJES

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

ZATERDAG 10U30 -17U 
OOK OP AFSPRAAK

DIRECTE BETALING

NIEUW IN SCHOTEN

=
AANKOOP VAN OUD GOUD, 

OOK IN SLECHTE STAAT 

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

Toneelgroep Pulhoeveke doet het weer. De toneelgroep die ooit ontstond 
in de schoot van voetbalclub Pulhof brengt nog tot 8 maart in ’t Gasthuis 
in Wijnegem de komedie ‘Moeidenie’, geschreven en geregisseerd door 
Bruno Timp. Er zijn liefst dertien voorstellingen, maar op enkele tientallen 
plaatsen na zijn die allemaal uitverkocht. 

Deze diepmenselijke komedie van bij ons doet glimlachen, schaterlachen, 
maar ook stil worden en nadenken over de kleine en de grote dingen des 
levens. Op de scène zorgen Guido Drubbel, Francis Regemeutter, Sonja 
Van den Bergh, Dirk Van Linden, Ellen Dupré, Sarah Van Gool, Marcel 
Antonissen en Mieke Joostens ervoor dat het publiek zich geen minuut 
verveelt. 

Meer info op www.pulhoeveke.be

PULHOEVEKE SPEELT ‘MOEIDENIE’ 
VOOR DERTIEN VOLLE ZALEN 

   
   MEUBELMAKERIJ, MAATWERK,
   DRESSINGS, KEUKENS, ...

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

Snoeien van 

hagen en bomen 

vellen van bomen 

uitfrezen wortels 

hoogtewerker, 

hakselaar

0470 03 75 16 

van hun werk. Meteen bleek dat iedere deelnemer schetst, schildert of 
tekent op zijn/haar manier wat een zeer gevarieerd aanbod opleverde.
An Van Lierde is de grote bezieler van de groep, maar was afwezig op 
het moment dat onze fotograaf passeerde om de SCH.AT-kunstenaars 
te portretteren. Kunstenaars Nina Van Roosbroeck, Greet Taeymans, 
Lena Switsers, Lieve Onghena, Anja Verbrugge, Herman De Sterk en 
nieuwkomer Marc waren er wel en poseren hier met op de achtergrond 
hun eigen kunstwerken.
Contact SCH.AT, An Van Lierde 03-449 85 87 – 0495 35 75 00.



VANAF 19U JC AHOY - WIJNEGEM

WC LEKT !
SCHOTEN LOODGIETER
NIEUW OF REPARATIE

0477/ 78 57 64

Ik zoek werk voor tuin, 
schilderen en onderhoud  tel 
0466.36.65.57 (particulier)  Z54

Voor uw tuinonderhoud, alle 
snoeiwerken, aanleg van gazon, 
frezen, verticuteren enz .. tel 
0494.61.52.45 (particulier)  Z55

Ik zoek werk: als poetsvrouw, 
strijken, wassen, ramen 

ZOEKERTJES
kuisen tel 0465.71.88.46 
(particulier)  Z56

Verzamelaar zoek 
oldtimermoto’s en brommers, 
mag werk aan zijn, ook 
onderdelen, geef een eerlijke 
prijs tel 0472.08.37.96  
(particulier)  Z57

Vijf jaar geleden opende in Sint-Job een Speelbabbel. Voldoende reden voor een 
feestje met ouders en kinderen van nul tot drie jaar. Ter gelegenheid van het 
eerste lustrum is ook een meter aangesteld.

Elke donderdagvoormiddag zijn (groot)ouders met kinderen van nul tot drie jaar 
welkom in de oude pastorie in de Kerklei in Sint-Job. Terwijl de zes vrijwilligers 
met de kindjes spelen, kunnen de ouders ervaringen uitwisselen en even op 
adem komen met een kopje ko�  e en gebak. Gemiddeld vindt wekelijks een 
twaal� al ouders met kinderen de weg naar de Speelbabbel in Sint-Job. Het 
eerste lustrum werd gevierd met de ouders en kinderen en kersverse meter 
Mila Van Reempts.
“Vijf jaar geleden was een Speelbabbel een nieuw gegeven. Het bestond in 
de regio enkel in Malle. We zijn daar ook gaan kijken en hebben met steun 
van welzijnszorg een subsidiedossier rond kinderen in armoede ingediend”, 
vertelt medepionier Betty Goossens. Voortrekker was Raf Jansen. Hij klopte bij 
Emelie Eeckelaert aan. “Hij liet me nadenken over de moeilijke situatie waarin 
eenoudergezinnen terecht konden komen, na een scheiding bijvoorbeeld. Met 
Betty, Katelyne, OCMW-voorzitter Annemie Van Dijck en Karin Smout van de 
Landelijke Kinderopvang zijn we rond de tafel gaan zitten”, schetst Emelie mee 
de opstart. 
De Speelbabbel was aanvankelijk ook gevestigd in het oude klooster in de 
Hogebaan waar Stekelbees tien jaar geleden onderdak vond. “Die ruimte werd 
al snel te klein. Na een jaar verhuisden we naar het Schakelhuisje, wat later naar 
dienstencentrum De Lindeboom en drie jaar geleden vonden we een vaste stek 
hier in de oude pastorie. Heel leuk is dat de kinderen bij mooi weer in de tuin 
kunnen spelen”, vindt Betty.

Speelbabbel Sint-Job, Kerklei 57, elke donderdag van 10 tot 12u.
Speelbabbel Overbroek, Sint-Willibrordussstraat 60, elke maandag van 9 tot 11u.

SINT-JOB – SPEELBABBEL SINT-JOB 
VIERT EERSTE LUSTRUM       



PAPAMAYA REPTILES   
  Zoerselsteenweg 15A - 2980 Zoersel
  0471 310 633 • www.facebook.com/papamaya2020 

Wij verkopen uitsluitend 
nakweekdieren van eigen kwekerij 
of gepassioneerde hobbykwekers, 
en we hebben daarnaast een 
mooi assortiment aan voeding en 
terrariumaccessoires van topmerken 
zoals Reptech, Arcadia, Exo Terra, 
Zoomed en Repashy Superfoods, 
allemaal aan scherpe prijzen.

OPENINGSUREN: di tot vrijdag 12-20u
zaterdag 10-16u

    Wandelingen  
  voor lotgenoten in rouw 

Meer info : www.coda.care 

5 à 7 km, voor alle types wandelaars 
Gratis, plaatsen zijn beperkt dus inschrijven vereist 
via mail : rouwzorg@coda.care 

Zondag 23/02/2020 : Gooreind, WUUSTWEZEL  
Zondag 29/03/2020 : Maria-Ter–Heide, BRASSCHAAT 

Elkaar op een gezellige en ongedwongen manier 
ontmoeten in een rustgevende, natuurlijke omgeving. 
Onder begeleiding van ervaren en getrainde  
rouwzorgvrijwilligers. 

Elke laatste zondag van de maand om 14 uur 

Elke laatste zondag van de 
maand om 14 uur

WANDELINGEN
VOOR LOTGENOTEN IN ROUW

Elkaar op een gezellige en ongedwongen manier ontmoeten in een 
rustgevende, natuurlijke omgeving.

Onder begeleiding van ervaren en getrainde rouwzorgvrijwilligers.

ZONDAG 29/03/2020: Maria-Ter-Heide, BRASSCHAAT

5 à 7 km, voor alle types wandelaars, GRATIS, plaatsen zijn beperkt dus 
inschrijven vereist via mail: rouwzorg@coda.care

Meer info: www.coda.care

    Wandelingen  
  voor lotgenoten in rouw 

Meer info : www.coda.care 

5 à 7 km, voor alle types wandelaars 
Gratis, plaatsen zijn beperkt dus inschrijven vereist 
via mail : rouwzorg@coda.care 

Zondag 23/02/2020 : Gooreind, WUUSTWEZEL  
Zondag 29/03/2020 : Maria-Ter–Heide, BRASSCHAAT 

Elkaar op een gezellige en ongedwongen manier 
ontmoeten in een rustgevende, natuurlijke omgeving. 
Onder begeleiding van ervaren en getrainde  
rouwzorgvrijwilligers. 

Elke laatste zondag van de maand om 14 uur 

KRAAN LEKT!
SCHOTEN LOODGIETER

Nieuw of reparatie 
0477/78 57 64

 

 
 

EPC / Plaatsbeschrijving 

info@VeiligBouwenbvba.be 

Gsm: 0476 45 20 43 

TE KOOP
Oude koersfi ets

merk: Eddy Merckx

0479 99 90 90

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

De Brechtse Geschied- en 
Oudheidkundige Kring hee�  een 
nieuw boek uit: Voetspoor 3. In hun 
tocht door het Brechtse verleden 
brengen de lokale vorsers heel wat 
verrassende ontdekkingen voor het 
voetlicht. Ze hebben er twee jaar aan 
gewerkt. “Als kring vinden we het 
belangrijk om het verleden dicht bij de 
mensen te brengen”, meent voorzitter 
Ronny Mattheeussen. 
Zo was er zowel in Brecht als in 
Overbroek een melkerij actief. De 
Brechtse melkerij werd opgericht 
door Jozef Michielsen. Deze koster 
en schepen, tevens stichter van de 
Kring, maakte er onder meer boter die samen met de melk aan de Red Star Line 
in Antwerpen werd geleverd. Met de stoommachines werd tot aan Wereldoorlog 
I elektriciteit opgewekt. “Hiermee werd Brecht verlicht. In de grote steden werkte 
de openbare verlichting nog op gas”, weet Mattheeussen.“Tijdens de oorlog 

hebben de Duitsers de machines afgebroken voor het koper. Na de oorlog hee�  
L’Escaut in Merksem de stroomproductie overgenomen.” Tijdens de bevrijding in 
1944 is de melkerij stukgeschoten. Het gebouw in Overbroek bestaat nog in de 
Willibrordusstraat. “De schouw is wel in de jaren 60 afgebroken.” 
 
Tot 1809 konden alle mannen vanaf 19 jaar geloot worden om met Napoleon te 
strijden. Zo ook een tweehonderdtal Brechtenaren. In het boek komt een aantal 
briefschrijvers, lotelingen, weerspannigen die onderdoken en vervangers, die 
de wapens opnamen tegen royale vergoeding voor rijke jongens, aan bod. “Na 
Waterloo gebeurde dat veel minder. Na de verbanning van Napoleon, werd een 
groep Brechtse deserteurs in het Nederlandse leger ingelijfd. Ze deden hun 
dienst uit tot 1820. In die periode is ook het Groot Schietveld ontstaan. Koning 
Willem I zocht een centraal oefenterrein voor de troepen uit onder meer Breda, 
’s Hertogenbosch en Antwerpen”, vertelt Mattheeussen.“Het werd gehuurd van 
verschillende eigenaars. Twintig jaar later werd het door het Belgische leger 
gekocht en uitgebreid met vooral heidegronden op de grens van Overbroek 
en Gooreind (Wuustwezel). Een weerspannige eigenaar verloor er tijdens een 
incident het leven. Van 2 tot en met 12 september 1895 vonden er de grote 
militaire manoeuvres plaats. Koning Albert I en koningin Elisabeth woonden 
de afsluiting in Brecht bij. Zo’n 400 o�  cieren en 8.000 soldaten vonden toen 
onderdak bij Brechtse gezinnen. In ruil werd op de Gemeenteplaats een ‘tijdelijke’ 
kiosk gebouwd waar de muziekkapellen van het leger muziekavonden voor de 
bevolking hielden. De kiosk is er tot na de Eerste Wereldoorlog blijven staan.” 

Voetspoor 3 telt 300 pagina’s en bevat meer dan 400 oude en nieuwe vaak 
paginagrote (lucht)foto’s en illustraties. Intekenen kan nu al. Voetspoor 3 kost 
30 euro en is ook te koop op paasmaandag 13 april bij de kring en daarna bij de 
toeristische dienst.

BRECHT – 
HEEMKUNDIGE 
KRING HEEFT 

NIEUWE 
VOETSPOOR UIT       



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

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

Projectgronden, afbraakpanden, 
opbrengsteigendommen, etc. 

Contacteer ons op 
0472/98.33.10 

of info@8c8vastgoed.be,
Carolien Snoeys, 

8C8 VASTGOED BVBA

KWB Sint-Job reikte onlangs twee grote cheques uit. Een ging naar de vzw Little 
Heroes en de andere naar OC Clara Fey. Op de jaarlijkse receptie werden ook alle 
vrijwilligers bedankt voor hun inzet tijdens het voorbije jaar. 
“Dat KWB Sint-Job een vereniging is met het hart op de juiste plaats weten onze 
leden maar al te goed. Dat mag elk jaar opnieuw wel eens benadrukt worden”, 
vond voorzitter Bart Jacobs. Hij bedankte alle vrijwillige inzet op een originele 
manier. Hoogtepunt van de receptie was toch de overhandiging van twee 
cheques, van elk 1000 euro. De eerste cheque ging naar vzw Little Heroes. 
Deze werd opgericht door de ouders en de nonkels van de tweeling Nathan en 
Rémy. Zij werden geboren met een hersenverlamming. De vzw focust zich op de 
ondersteuning van ouders, maar ook de verdediging van de rechten van deze 
kinderen in België en de medische behandeling van de tweeling. De ouders van 
Nathan en Rémy apprecieerden dit gebaar enorm en wezen op de hoge kosten 
van de behandeling van hun tweeling.

De tweede cheque van 1000 euro ging naar OC Clara Fey. Hiermee hee�  KWB 
Sint-Job al sinds jaar en dag een nauwe band. Ze organiseren heel wat activiteiten 
zoals de Jobtuin daar. Algemeen directeur Paul Goetstouwers nam graag de 
cheque in ontvangst. “Het geld zal goed besteed  worden, KWB, Kinderen 
Weer doen Bewegen.. met het geld kunnen we onder meer fitness-toestellen 
aankopen”, vertelde hij.  Op de receptie werd nog met een hapje en drankje 
gezellig nagekaart.                                                                www.littleheroesvzw.com

SINT-JOB – KWB SCHENKT 2000 EURO 
AAN GOEDE DOELEN       

SPIJT VAN JE TATTOO?
Verwijdering van tattoos
aan betaalbare prijzen

0475 389 505

ZOEKERTJES

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

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

Te koop gevraagd: schil-
derijen, spullen van zol-
der, curiosa, varia, enz tel 
03.663.65.70 (particulier)  Z10



BRECHTSE VOLKSTUINTJES KUNNEN BLIJVEN, MAAR 
HANGT NOG GROTE SOM BOVEN HET HOOFD 

Het is nu echt wel zeker, de Brechtse Volkstuintjes kunnen blijven bestaan 
langs de hsl. Oprichter Bernard Somville krijgt een huurcontract van NMBS 
van 300 euro per jaar. Blijft nog onduidelijk of hij de gerechtskosten moet 
betalen of niet. 

“In een e-mail is me bevestigd dat we een huurcontract krijgen. Er wordt wel 
gerekend met terugwerkende kracht tot 2017. Dit komt neer op 1.200 euro. 
In de mail staat ook dat de gerechtskosten mogelijk worden gehalveerd, 
maar daar is nog geen uitsluitsel over. Als we de volle gerechtskosten van 
3.500 euro moeten betalen, wordt dit wel een grote som. Dat kunnen we 
niet betalen. Ik hoop dat NMBS akkoord wil gaan met een afbetalingsplan”, 
vertelt Somville. Hiervoor gaat hij met NMBS contact nemen, maar hij 
heeft er alle vertrouwen in. “Het huurcontract zal binnen drie weken klaar 
zijn is me gemeld. Ik zal blij zijn als we dat kunnen ondertekenen. Ik ben 
heel blij dat we kunnen blijven.”  Intussen had Somville al de speeltuin en 
het konijnenhok afgebroken. “Ik was bezig met de kindertuintjes toen ik 

bericht kreeg van NMBS dat ik mocht stoppen met afbreken. Het was een 
pak van mijn hart dat ik zo geen kinderhartjes moest breken. Daar zag ik 
tegenop. Ik heb ook al tweehonderd e-mails gehad vol gelukwensen en 
steunbetuigingen. Dat doet deugd, nu kan ik terug slapen”, glundert de 
oprichter. “De speeltuin heb ik intussen ook al opnieuw opgebouwd.”
Kort nadat Somville te horen had gekregen dat de tuintjes weg moesten, 
hadden vandalen lelijk huisgehouden in de Brechts volkstuintjes in de 
Veldstraat.  “Toen ik er donderdag aankwam zag ik meteen dat het mis 
was. Het slot van het werklokaal was opengebroken. Binnen was alles 
overhoop gehaald”, vertelt Somville.“Minstens drie serres zijn met een mes 
stukgesneden, het kinderhuisje is ook opengebroken en overhoop gehaald 
en de touwen van de schommel in het kindertuintje werden doorgesneden. 
Wie doet nu zoiets en waarom?”, vraagt de man zich af.  Politie Voorkempen 
heeft een proces-verbaal opgemaakt. “Voorlopig is er nog geen spoor van 
mogelijke verdachten. Worden de verdachten gevat, dan worden ze door 
onze diensten verhoord en wordt het dossier overgemaakt aan het parket. 
Die zal hiervoor in een gepaste maatregel voorzien”, weet woordvoerster 
Evelyn Tiebos van politie Voorkempen.

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

GRATIS PRIJSOFFERTE TER PLAATSE

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

Donderdag 26 maart 2020 - 20.00 uur 
Kasteel van Schoten

(Kasteeldreef 61, 2900 Schoten)

Gespreksavond met prof. dr. Eric Kerckhofs (VUB)
Beschikt de mens over een vrije wil?

 Wat zeggen psychologie en neurowetenschap?

Beschikt de mens over vrije wil, ja of nee? Eeuwenlang hebben 
filosofen daarover gediscussieerd  maar nu mengen ook 
breinwetenschappers zich in het debat. Zij dringen immers 
steeds dieper door in de werking van onze hersenen. Als een 
hersenwetenschapper op scans al kan zien wat je zal doen, 
nog voor je je daar zelf van bewust bent, ben je dan vrij en 
verantwoordelijk? Vele van onze gedragingen gebeuren 
blijkbaar onbewust en automatisch.Deze deterministische 
opvatting leidt tot sprekende boektitels als “Wij zijn ons brein” 
(Dick Swaab) of “De vrije wil bestaat niet” (Victor Lamme).  
Beschik ik wel over een vrije wil? Wat bedoelen we daar dan 
precies mee? En wie of wat is die “ik” dan? 
Professor Eric Kerckhofs, verantwoordelijk voor het 
onderzoek en onderwijs in de neurologische revalidatie en 
de revalidatiepsychologie aan de Vrije Universiteit Brussel en 
co-directeur van het Centrum voor Neurowetenschappen VUB, 
loodst ons in begrijpbare taal doorheen de fascinerende wereld 
van het menselijk brein.

Toegang: 3 euro ( 2 euro leden Humanistisch Verbond).
Reservaties: tel. 03 658 46 49 of info@hvv-schoten.be

Org.: Humanistisch Verbond Schoten en De Maakbare Mens
Info en lidmaatschap op www.hvv-schoten.be

GRATIS EPC
BIJ VERKOOP

GRATIS 
WAARDEBEPALING

8C8 VASTGOED
03/645.37.03

www.8c8vastgoed.be
Erkend lid BIV 507054

GRATIS EPC
BIJ VERKOOP

GRATIS 
WAARDEBEPALING

8C8 VASTGOED
03/645.37.03

www.8c8vastgoed.be
Erkend lid BIV 507054

GRATIS EPC
BIJ VERKOOP

GRATIS 
WAARDEBEPALING

8C8 VASTGOED
03/645.37.03

www.8c8vastgoed.be
Erkend lid BIV 507054

TE KOOP: SCHOTEN

TE KOOP: Volledig afgewerkte 
nieuwbouwwoning

Prachtige VOLLEDIG AFGE-
WERKTE nieuwbouwwoning op 
zr gunstige ligging. Deze woning 
bestaat uit een rme en lichte 
woonkmr met open kkn, grote 
berging, garage, apart toilet, 3 
mooie slpks, badk met ligbad en 
douche, zolder (met vaste trap) 
en rme tuin met terras.

VP: e369.000 

TE KOOP: Ruim appartement op 
zeer gunstige ligging

Dit ruim appt (2eV) met veel lichtinval be-
staat uit een grote wnkmr, aparte kkn, 
inkomhal met kasten, apart toilet, 2 rme 
slpks, terras en badk met dubbel lavabo-
meubel en douche. Er is ook een private 
kelderberging en gem. fietsenberging voor-
zien. Er is een mogelijkheid om dit apparte-
ment gemeubeld te kopen. EPC: 216 kWh/
m²jaar. UC:20191028-0002212002-RES-1

VP: e179.000 

TE KOOP: SCHOTEN



Wijkvereniging Donk zag veel bewoners opdagen voor haar algemene 
vergadering. Het lokaal aan de Schijnparklaan zat afgeladen vol. De 
aanwezigheid van de schepenen Paul De Swaef en Charlotte Klima (N-VA) en 
een afvaardiging van de politie zat daar zeker voor iets tussen. Het voltallige 
wijkbestuur werd herverkozen en de geplande  activiteiten voor 2020 werden 
toegelicht door Dré Van Waes en Kristof Van Den Bosch .

Korpschef Jack Vissers lichtte de hoofdpunten van de Schotense politiewerking 
toe. Veiligheid en leefbaarheid staan voorop, zo bleek. Vissers stelde tevens 
de vernieuwde wijkwerking voor met de wijkregisseurs, vertegenwoordigd 
door commissaris Joris Beckers en wijkregisseur Marc Adriaenssens. Schepen 
Charlotte Klima schetste de mogelijkheden tot gebruik van ruimtes van de 
gemeente door de wijkvereniging. 

Havenplein
Hoofdbrok van de avond waren de geplande werken en woonprojecten in en 
rond de wijk Donk, het verkeer en de mobiliteit. Hierover waren vooraf door 
de bewoners een aantal bezorgdheden en concrete suggesties geformuleerd. 
Schepen Paul De Swaef gaf toelichting. 

“We leerden dat het project Havenplein opnieuw uit de startblokken schiet 
met een aantal werksessies waaraan de omliggende wijken deelnemen. Over 
de heraanleg van de Villerslei en de bijbehorende verkeerscirculatie zijn nog 
geen concrete mededelingen. 
Een studiebureau bekijkt de 
verkeersveiligheid momenteel. 
Ook parkeerproblemen en –
mogelijkheden vormen het voorwerp 
van onderzoek”, aldus Chris De 
Meulenaere van het wijkbestuur.

Het dossier van de windturbines 
kreeg heel wat aandacht. Het 
openbaar onderzoek ten gevolge 
van de bouwaanvraag van Ecopower 
voor twee  windturbines is lopende. 
De gemeente neemt een neutrale 
houding aan in dit dossier, zo werd 

WIJKVERENIGING DONK BEZORGD 
OVER NIEUWE WOONPROJECTEN 

EN MOBILITEIT      

meegedeeld. De gemeente wil alleszins dat de sanering van de oude stortplaats 
en de plannen voor herbestemming van de Dienst der werken en de KMO-zone 
in elk geval moeten doorgaan omwille van de werkgelegenheid, stelde De Swaef. 
 
Het wijkbestuur van Donk dankt alle aanwezigen om mee te denken over de 
toekomst van de wijk.
• Meer over wijkvereniging Donk via www.wijkverenigingdonk.be – 
donkwijk@gmail.com – 03-658.49.73

Te koop: caravan Fendt 465, 
Tendenza met grote voortent als 
nw, 4 jaar tel 0487.42.00.30  D10

Gratis inboedels opruimen 
bel vrijblijvend 0478.53.67.19 
(particulier)  D11

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.

G.B.

Alle klinkerwerken, 
sierklinkers, kasseien, 
tuinpaden, terrassen, 

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

Te huur: v.a. 1/3, garagebox, 
Churchilllaan 80 Schoten, 75 
euro/mnd tel 0485.76.08.11  D12

Dame zoekt werk als poetsvrouw/
strijkster, liefst op maandag 
gsm 0465.75.73.70  D13

Te huur: een charmante 
Andalusische villa vlak bij het 
witte dorp Canillas de Aceituno 
Malaga, Casa Camaleon is ideaal 
voor een verblijf in volle natuur 
en toch dichtbij zee, http://
www.casacamaleon.be  D14

Ik zoek werk: tuinwerken, 
schilderen tel 0465.74.74.76 
(particulier)  Z58



Een duif van twee verdiepingen hoog: daarmee pakt duivenkweekstation 
Descheemaecker Pigeon Center uit, op de grens tussen Schilde en 
Sint-Antonius, als reclame voor de opendeurdagen. Die zijn gestart 
op zondag 9 februari en lopen nog tot en met zondag 8 maart. Het 
bezoekerscentrum van het duivenkweekstation is vernieuwd. Make 
pigeons great again is de slogan.

Het duivenkweekcentrum, dat momenteel 14.000 dieren telt, werd in 
1955 opgericht door de grootvader van huidig zaakvoerder Stephan 
Descheemaecker. In het vernieuwde bezoekerscentrum leer je alles 
over de duif en hoe die zich oriënteert, maar ook over de duivenhandel 
en het gebruik van duiven in oorlog.

De opendeurdag op zondag 9 februari kon maar weinig mensen lokken. 
Door storm Ciara kwam maar de hel�  van het aantal verwachtte 
mensen: 250, vooral buitenlanders. Wie ook na de opendeurdagen het 
bezoekerscentrum wil bekijken, is tijdens de kantooruren welkom in de 
Raymond Delbekestraat 165, Sint-Antonius.

GROTE DUIF VIERT NIEUW 
BEZOEKERSCENTRUM 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

0476.26.92.19 
wim@schilderwerkenwimjanssens.be

www.dirkvanlaerbvba.be
info@dirkvanlaerbvba.be

www.dirkvanlaerbvba.be
info@dirkvanlaerbvba.be

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

Verzamelaar zoek 
oldtimermoto’s en brommers, 
mag werk aan zijn, ook 
onderdelen, geef een eerlijke 
prijs tel 0472.08.37.96  
(particulier)  Z57

Ik zoek werk: tuinwerken, 
schilderen tel 0465.74.74.76 
(particulier)  Z58

ZOEKERTJES





BRECHT - KLEUTERS DALTONSCHOOL 
SCHITTEREN IN MUSICAL START 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

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

TE KOOP GEVRAAGD
AUTO’S en CAMIONETTEN

ook accident of defect
Gsm 0475 32 44 00 

aankoopvanvoertuigen@skynet.be

AANNEMER ZOEKT

BESTE PRIJS, SNELLE AFHANDELING!
& 0487/286 430

opbrengsteigendommen, 
renovatie- en 

afbraakpanden, 
bouwgronden, 

projectgronden,
oude woningen...

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

W.W.

Bijles Frans, erv. lkr geeft bijles 
12-15j tel 0496.69.31.22  D21

Te koop: rec. Reisgidsen Z-Afrika, 
Canada, Californie, Turkije, Mos-
kou, Athene, Spanje , Etsen v. 
Den Dries, Hageman Linos J. Can-
tre, prijs o.t.k. tel 03.644.37.26 
of 0477.72.59.11  D22

Alle snoeiwerken: aanleg van 
rolgazon & gazon, verticute-
ren, frezen van stronken, vellen 
van bomen, aanplantingen tel 
0498.144.085 (particulier)  Z59

MAGAZIJN MET KANTOOR TE HUUR SCHOTEN 0476 593 065

2x Kantoorruimte met keuken, toiletten, magazijn  
met aut.rolpoort +/- 450m2 totaal. Wezelsebaan 4  1800 e

Liefst 130 kleuters en leerlingen van de basisschool GO8! Daltonschool 
in ’t Groen zetten hun beste beentje voor op het grote podium van OC ’t 
Centrum met de musical ‘START’. Een volle tribune kreeg een bijzondere 
inkijk in het olympische dorp waar de Spelen weldra zullen beginnen. Maar 
eerst zijn er nog de voorbereidingen die niet rimpelloos verlopen. Voor 
alle jonge acteurs 
en actrices was het 
de happening van 
het jaar, maar in het 
leven was dit ook 
zo. Een heel jaar 
lang hebben ze hard 
voor geoefend, met 
resultaat: een tribune 
vol trotse ouders en 
grootouders.



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

23 LEERLINGEN VITA ET PAX-COLLEGE 
OP INLEEFREIS DOOR INDIA 

Gemotiveerder dan ooit hebben de zesdejaars van het Vita et Pax-
college de Vastenactie 2020 gelanceerd. Ze willen in aanloop naar hun 
sponsortocht een recordbedrag van 20.000 euro ophalen. 

Het doel van dit jaar is Kishor Nagar, Hindi voor ‘Jongensstad’. “Het is het 
levenswerk van wijlen pater Vic Van Bortel (1926-2010). Geraakt door het 
trieste en uitzichtloze lot van verwaarloosde kinderen en jongeren die op 
straat leefden, startte hij in Ranchi, een stad gelegen in het noordoosten 
van India, een leefgemeenschap van 600 jongens. Ze leven er veilig, 
helpen elkaar en krijgen er voeding en onderwijs”, vertelt Mathias Brands. 
De leerlingen deden extra weekend- en vakantiewerk om hun reiskosten 
zelf te betalen, want het ingezamelde bedrag moet natuurlijk integraal 
naar het goede doel gaan. 
“Toch zijn we in augustus met 
23 Veppers, zoals Vita et Pax-
leerlingen zichzelf noemen, 
samen met twee begeleiders het 
vliegtuig opgestapt richting India”, 
vertelt Lieze Spooren (16) die ook 
meeging en van de reis een mooie 
documentaire maakte. 
“Het werd een onvergetelijke 
trip en ervaring. In Kishor Nagar 
hebben we mee lesgegeven en de 
handen uit de mouwen gestoken 
op het veld en in de keuken. We 
hebben vastgesteld hoe mooi dit 
initiatief is, hoe het de kinderen 
gelukkig maakt, maar ook dat er 
nog veel werk aan de winkel is.”
Lauren Van Houtven (17) knikt 
bevestigend. “De keuken van 

‘jongensstad’ moet dringend worden vernieuwd. Nu moeten de oudste 
jongens er elke dag grote kolen in stukjes kappen en opwarmen. Anders 
kunnen ze geen rijst koken voor de andere 600 bewoners. De dampen die 
daarbij vrijkomen zijn misselijkmakend en ongezond. Het werk is ook erg 
zwaar. Daarom willen wij nu graag voldoende geld verzamelen zodat er 
een hedendaagse keuken kan gebouwd worden die haar energie haalt uit 
zonnepanelen.”

Met 20.000 euro als vooropgesteld einddoel, ligt de lat hoog. Dat is 
dubbel zoveel dan wat normaal wordt opgehaald tijdens een Vastenactie. 
Voor directeur Bart Roels is het initiatief hoe dan ook nu al geslaagd. “De 
actie van onze leerlingen getuigt van een oprechte medemenselijkheid. 
We zijn hen dankbaar en hopen dat dit aanstekelijk kan werken.”

https://www.gofundme.com/f/building-self-sufficient-kitchen-for-
indian-kids

Te koop: vogel, kweek, 
tentoonstelling, verzamel 
en diverse kooien en meer 
tel 0476.62.66.83  D17

Te koop:  e-fi etsen Granville 
+ autorek Thule, alles als 
nieuw, vraagprijs voor 2 
fi etsen plus rek 2.200 euro 
tel 0474.46.54.23  D18

Te koop: X-Max Yamaha 250, 
altijd goed onderhouden, 
50.000 km, tel na 20u 
0479.747.025  D19

Te koop: 2 braad-bakplaten 
op gas, prijs overeen te 
komen, tel 0487.61.78.92  D20

ZOEKERTJES

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



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

Vlaams minister van Wonen 
Matthias Diependaele (N-VA) maakt 
188.300 euro vrij voor Sociale 
Huisvestingsmaatschappij De 
Voorkempen in Brecht. “Met deze 
middelen wil ik extra ondersteunen bij 
de bouw en de renovatie van sociale 
huurwoningen”, verduidelijkt de 
minister. De kwaliteitsverbetering van 
het sociaal verhuurpatrimonium is 
een grote uitdaging. De klemtoon van 
de Vlaamse regering ligt op renovatie 
en vervangingsbouw. De sociale 
huisvestingmaatschappijen die hierop 
inzetten, krijgen van Vlaanderen een 
extra financieel duwtje in de rug. “Voor 
Sociale Huisvestingsmaatschappij 
De Voorkempen in Brecht betekent 
dit een extra subsidie van 188.300”, 
vertelt minister Diependaele. “De 
opstartkosten voor renovatie en 
nieuwbouw liggen hoog. Denk 
maar aan de kosten verbonden 
aan het ontwerp en de begeleiding 
bij de bouwtechnische normen en 
regelgeving.”

188.300 EURO EXTRA 
VLAAMSE STEUN VOOR 

SOCIALE HUISVESTINGS-
MAATSCHAPPIJ DE 

VOORKEMPEN

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

EN ANDERE PLAATSEN

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

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.

B.G.

ONDERHOUD, SNOEIEN,  VERTI-
CUTEREN, ook kleine tuinen

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

DIKKETRUIENDAG IN GO!-ATHENEUM
De directie van het GO!-Atheneum 
Schoten had op een ludieke 
a�  che aangetoond hoe ze gekleed 
moesten gaan op 11 februari en de 
leerlingen volgden massaal het 
voorbeeld van Marc Boers, Claudine 
Boeckx en Anja Peeters door hun 
dikste truien uit de kast te halen. Dat 
was ook nodig want de verwarming 
stond niet zomaar een graadje 
lager, maar gewoon uit. Het Atheneum koppelde een grote fotowedstrijd 
aan deze klimaatdag. De prijs zal warm zijn, zo luidt de belo� e.



Jubilerende wijkvereniging 
Geuzenvelden  

 

Het was de stank van enkele fabrieken in de omgeving, 
die de bewoners van de toen nog jonge wijk Geuzenvelden 
vijftig jaar geleden bij elkaar bracht. De grootste hinder 
is al lang verdwenen, maar de wijkvereniging bestaat 
nog steeds en gaat onder meer prat op haar unieke 
uitleendienst. Over de windmolens, die op minder 
dan één kilometer van de wijk voorzien zijn, lopen de 
metingen uiteen.

Bij een gouden jubileum hoort een off iciële ontvangst in het 
gemeentehuis en dus rolde burgemeester Maarten De Veuster 
zopas de rode loper uit voor voorzitter Ingrid Pichal en het bestuur 
van de oudste wijkvereniging van Schoten. In het gezelschap 
bevond zich onder meer Paul Kimpen die de vereniging 22 jaar 
lang geleid heeft.

“Jan Krook. Ja zo heette hij.” Kimpen herinnert zich de naam van 
de grootste vervuiler zo’n halve eeuw geleden nog als de dag van 
gisteren. “Die man verbrandde kadavers van dieren. Telkens hij 

het vuur aanstak, daalde een misselijkmakende stankgolf neer 
over onze buurt. Ook een containerbedrijf bezorgde ons heel 
wat slapeloze nachten. Gek genoeg is het die overlast die de 240 
gezinnen in deze wijk dichter bij elkaar heeft gebracht.”
“Het heeft ons wel veel dure advocatenrekeningen gekost om tot 
een meer leefbare situatie te komen, maar de milieustrijd werd 
mede dankzij de steun van de gemeente wel gewonnen. Met de 
nieuwe generatie ondernemers, die nog altijd even dichtbij, maar 
minder hinderlijk aan het werk zijn, staan we gelukkig op een 
veel betere voet. We lopen nu gewoon binnen om de nog zeldzame 
burenhinder in onderling overleg op te lossen.
”
Er is wat afgefeest op de Geuzenvelden de voorbije halve eeuw. 
Maar ook solidariteit typeert de langst bestaande wijkvereniging 
van Schoten. Zo waren er geregeld benefi etacties voor de 
‘speciale buren’ van De Vier Notelaars, het gezinsvervangend 
tehuis voor volwassenen met een mentale beperking. Onder de 

noemers ‘stort een bos’ lag de wijkvereniging ook aan de basis 
van het ontstaan van het nabije natuurgebied Wijtschot, dat 
vandaag erkend is en beheerd wordt door Natuurpunt.
Paradepaardje van de wijkwerking is de uitleendienst, waar zo’n 
tachtig gezinnen lid van zijn. “In een opslagplaats achter het 
wijklokaal bevinden zich honderden stuks huishoudtoestellen, 
keukengerei, tuingereedschap en feestmaterialen”, vertelt 
Ingrid Pichal. “Een viertal medewerkers onderhoudt de spullen 
als een goed huisvader. We hebben bijna alles: van duimspijker 
tot betonmolen. De tafels en stoelen die van pas komen bij een 
familiefeest of barbecue worden het vaakst ontleend.”

Dit jubileumjaar wil het vernieuwde bestuur uitpakken met een 
nieuw feest op de al drukke agenda van de wijkvereniging. Onder 
de naam Buurlijk Delen willen ze op een middag zoveel mogelijk 
overbodige spullen of voor de gelegenheid klaargemaakte 
lekkernijen delen met elkaar: van boeken tot taarten. 
Gespreksitem op de ontvangst ‘ten gemeentehuize’ waren onder 
meer de nieuwe voetpaden, waarover de wijkvereniging ontstemd 

is wagens te smal en de nu moeilijke bereikbaarheid van heel wat 
voortuinparkings.

Over de windmolens, een ander hot item in de wijk, neemt 
het wijkbestuur bewust geen stelling in. De meningen over 
de 155 meter hoge turbines, waarvoor Ecopower zopas een 
omgevingsaanvraag indiende, komen langs het Albertkanaal te 
staan. “Ik woon er op 320 meter vandaan en wil die molens hier 
liever niet”, is voorzitter Ingrid Pichal duidelijk. “Maar heel wat 
andere bewoners houden er een andere mening op na. Daarom 
onthoudt de wijkvereniging zich in deze materie en roepen we bij 
voorbeeld niet op om een bezwaarschrift in te dienen.”
Oud-voorzitter Paul Kimpen zit in het kamp van de voorstanders. 
“Wat als ze de kerncentrale van Doel binnen enkele jaren zullen 
sluiten? We gaan dan allemaal veel meer moeten betalen voor 
onze energie. We kunnen zulke groene energiebronnen dan maar 
beter dichtbij hebben staan. Ik koop zeker aandelen van deze 
burgercoöperatie. Met de hinder zal het heus wel meevallen.”



QUIZ CLUB 62

Op zaterdag 8 februari organiseerde de oudervereniging CLUB 
62 II naar jaarlijkse traditie een familiequiz in zaal Laagland te 
Schoten. Gedurende 10 vragenrondes en 2 tafelrondes werd de 
kennis getest van de meer dan 100 aanwezige quizzers.

Het werd een interessante, boeiende en leuke avond. De 
deelnemers hebben gedurende de ganse avond alles op alles 
gezet maar het was uiteindelijk de ploeg ‘Compleet Jacques’ die 
met 89% als winnaar werd bekroond.

 
Toch waren er geen verliezers want elke deelnemer mocht een 
mooie prijs in ontvangst nemen geschonken door de sponsors. De 
volledige opbrengt van de quiz gaat integraal naar de scouts den 
62 Master van Bladel.
 
De oudervereniging CLUB 62 II dankt graag nog alle aanwezigen 
voor de schitterende avond en hoopt iedereen terug te mogen 
ontmoeten op de volgende editie. 

PAALSTRAAT 285
SCHOTEN

Ik zoek werk voor tuin, 
schilderen en onderhoud  tel 
0466.36.65.57 (particulier)  Z54

Voor uw tuinonderhoud, alle 
snoeiwerken, aanleg van gazon, 
frezen, verticuteren enz .. tel 
0494.61.52.45 (particulier)  Z55

Ik zoek werk: als poetsvrouw, 
strijken, wassen, ramen 
kuisen tel 0465.71.88.46 
(particulier)  Z56

Verzamelaar zoek 
oldtimermoto’s en brommers, 
mag werk aan zijn, ook 
onderdelen, geef een eerlijke 
prijs tel 0472.08.37.96  
(particulier)  Z57

Ik zoek werk: tuinwerken, 
schilderen tel 0465.74.74.76 
(particulier)  Z58

ZOEKERTJES



CONCERT: BEZETTING EN BEVRIJDING VAN SCHILDE
Harmonieorkest de Vrije Verenigde Vrienden en heemkring Scilla slaan 
de handen in elkaar tijdens een muzikale uitvoering in het teken van de 
bevrijding van Schilde. Het orkest brengt u muziek uit o.a. WOII en films 
als Schindlers List, De langste Dag en Band of Brothers. Schildenaren 
vertellen tussen de muziek door over de bezetting en de bevrijding van 
Schilde. Op 29 februari (19.30u) en 1 maart (15u) in Werf 44, Schoolstraat 
in Schilde. Meer info op sandie.hendrikx@telenet.be of 0477522508.

SUPER TUESDAY
Presentatie door Marion Huibrechts. Deze avond zijn er voorverkiezingen 
in tal van staten van de USA. Die belangrijke dag wordt Super Tuesday 
genoemd. Marion (KU Leuven) legt je het Amerikaans systeem van 
verkiezingen uit. Deskundig én boeiend, zoals alleen zij dat kan. Op 3 
maart om 20u in lokaal Jos (Eugeen Dierickxlaan 24 in Schilde. Meer info 
op www.ummagumma.be.

NATUURWANDELING
Fortwandeling in Merksem op 4.5 km. Het groene landschap buiten 
het fort is een waardevolle biotoop voor allerlei zang en watervogels. 
Je eindigt de wandeling in het fort. Vertrek: Heemhuis De Drie Rozen, 
Kerkstraat 41, ‘s- Gravenwezel op 5 maart om 13:45u. Meer info op 
secretariaat@dedrierozen.be of 03.658.87.50.

VOORDRACHT DOOR DR. LUC BONNEUX
‘Ziekte is pech, geen overtreding van gezondheidsregels’. Op 5 
maart om 13u in Werf 44, Schoolstraat in Schilde. Meer info op 
neosschildesgravenwezel@gmail.com of 03 658 24 38.

BELLE EPOQUE WANDELING
Met een gids wandel je langs de Cogels-Osylei en omgeving met prachtige 
huizen in neo-, eclectische stijl en art nouveau. De wandeling gaat verder 
naar de wijk Zurenborg waar ook heel wat te zien is. Vertrek: op 6 maart 
om 11.55u aan de bushalte aan de Turnhoutsebaan 177 in Schilde. Een 
organisatie van Femma schilde. Meer info op 03 385 17 79.

HET LIMBURGS KAMERORKEST
Als onderdeel van de viering van de 100ste verjaardag van Davidsfonds 
Schilde is er een optreden van het Limburgse Kamerorkest. Ze brengen 
vrolijke muziek: populaire aria’s, gezongen door de soliste mezzo sopraan 
Marnie Zschöckner, afgewisseld met instrumentale muziek van Schubert, 
Tsjaikovski enz. Op zaterdag 7 maart om 20.00u in Werf 44, Schoolstraat 
44 in Schilde. Meer info op achiel.ossaer@skynet.be of 03 383 39 03.

WAT TE DOEN IN
SCHILDE - ‘S-GRAVENWEZEL

Te huur: assistentiewoning 
Kavelhof met 2 slpk, 
vloerverwarming, tel 
03.666.37.58  Z36

Man zoekt werk als 
schilder, dakgoten en 
badkamerrenovaties tel 
0484.06.30.94  (particulier)  Z37

Vrouw zoekt werk: poetsen, 
strijken, babysitten enz.. 
tel 0465.75.44.71   Z38  

Computer problemen: ik 
kom aan huis herstellen, 
sneldienst, ik verkoop ook 
computers op maat tel 
0496.38.30.15  (particulier)  Z39

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.

L.W.

KRAAN LEKT!
SCHOTEN LOODGIETER

Nieuw of reparatie 
0477/78 57 64

(smeedijzeren)
DEUREN OP MAAT?

Bredabaan 1026 • 2900 Schoten
www.ferenco.be

Wij 
maken 

ze voor 
u!

Caravan te koop gevraagd.
Liefst kleine en in goede 

staat, mag oud zijn.
Tel. 0495 52 95 27

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

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

www.zetelgarnierderij-kempenaers.be Opruimen van inboedels 
met gratis taxatie en service 
voor uw waardevolle spullen, 
van kelder tot zolder, van 
garage tot tuinhuis, voor een 
gratis offerte bel vrijblijvend 
0474.32.52.13 (particulier)  Z40

Schilderwerken, gyproc, 
laminaat, alle soorten 
bezetten, schilder klaarmaken, 
gratis prijsofferte tel 
0485.300.437 (particulier)  Z41

Te huur Calpe: prachtig appart., 
2/4 pers, zeedijk, zonkant, gr terr 
zeezicht, Tv Vl, Wifi , alle comfort, 
foto’s tel 03.326.13.87  Z41

Te huur: Deurne bij Rivierenhof, 
appart., glvl, met zonnige tuin, 
1 slpk, ing kkn, gr badk met 
douche, dicht bij tram/bus/
shopp, tel 03.326.13.87  Z42

Notarisassociatie 
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
Kijk op

www.notarisdeferm.be



ONLINE VERKOOP VIA

Notaris Tristan SEBRECHTS
Churchilllaan 122

2900 Schoten
Tel.: 03 658 44 33

info@notarissebrechts.be
www.notarissebrechts.be

TE RENOVEREN WONING MET TUIN
te 2900 Schoten, Boekweitstraat 54

 

Gemeente SCHOTEN - derde afdeling
Een woonhuis op en met grond en aanhorigheden gelegen Boekenborglei 
nummer 54, gekend volgens titel sectie C, nummer 703/N en volgens 
recent kadastraal uittreksel sectie C, nummer 0703NP0000, met een 
oppervlakte volgens titel en kadaster van honderd dertig vierkante meter 
(130 m²).
Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: €443,00

Bestaande uit:
- Gelijkvloers: inkomhal met trap, grote leefruimte opgedeeld in twee 
  ruimtes (eetkamer / living), douchekamer, ontspanningsruimte met 
  toegang tot de tuin;
- Eerste verdieping: een slaapkamer, een leefruimte met aansluitend 
  kitchenette en douche met toilet;
- Tweede verdieping: twee slaapkamers;
- Op te frissen tuin.

Stedenbouw: 1) Geen stedenbouwkundige vergunningen, opname 
als “vergund geacht” d.d. 26 september 2019; 2) Meest recente 
stedenbouwk. bestemming: woongebied; 3) Geen dagvaardingen; 
4) Geen voorkooprecht; 5) Geen verkavelingsvergunning; 6) Geen 
voorkeurs- of projectbesluit.

Beschikbaar: Overeenkomstig eenvormige verkoopsvoorwaarden

Bezichtigingen ter plaatse: vanaf woe 26/02 t.e.m. woe 18/03, elke 
woe van 14u-16u en elke za van 10u-12u.

Biedingsperiode: ma 16 maart 2020 t.e.m. di 24 maart 2020.

Verdere inlichtingen op het kantoor van de verkoophoudende notaris.

Te koop: vogel, kweek, ten-
toonstelling, verzamel en 
diverse kooien en meer 
tel 0476.62.66.83  D17

Te koop:  e-fi etsen Granville + 
autorek Thule, alles als nieuw, 
vraagprijs voor 2 fi etsen plus rek 

ZOEKERTJES

SOLIDARITEITSQUIZ OP MAAT GESNEDEN VAN KWB SCHOTEN-
DEUZELD

Welzijnszorg viert in 2019 en 2020 haar 50° verjaardag. Speciaal daarvoor 
ontwikkelde de beweging een quiz over armoede en sociale uitsluiting. KWB 
Schoten-Deuzeld was onlangs gastheer voor deze plezierige namiddag mét inhoud. 

Van de opbrengst 
zal een gulle gi�  
gedaan worden aan 
Welzijnszorg.
Ook KWB erkent 
het belang van 
solidariteit, zowel 
bij de overheid – 
herverdeling en 
sociale zekerheid 
– als van mens 

tot mens. “Een quiz als deze, waarin amusement voorop staat, maar we de 
deelnemers ook iets kunnen meegeven over dit thema, is dan ook op maat van 
onze vereniging gesneden”, aldus Guido Wouters van het plaatselijk bestuur. 
Kwb is een boeiende vereniging met een waaier aan interessante activiteiten voor 
het hele gezin. Kwb telt zo’n 70.000 leden en een 600-tal lokale afdelingen. De 
vereniging wordt gedragen door duizenden vrijwilligers die een zeer verscheiden 
aanbod verzorgen voor mannen, vrouwen en gezinnen.
  
VALENTIJNCONCERTEN MET AUTHENTIEKE GOSPELSFEER EN 
DEUZELDSE HARTJES IN HEILIG HART-KERK

De zo goed als volgelopen Schotense Heilig Hart-concertkerk beleefde tot twee 
keer toe een bijzonder Valentijnconcert door koorgroep ‘Cantiamo’. Daarbij kregen 
de koorleden versterking 
zingende en swingende 
‘nonnetjes’. Naast vrolijke 
meezingers was er ook 
plaats voor teksten met 
meer diepgang. “Het is 
fantastisch om te zien 
hoe iedereen meedeed 
en genoot”, blikt 
koorleider Werner Van Acker terug op een groots spektakel.  Op het einde braken alle 
bezoekers van de kooroptredens een Deuzelds Hartje in twee, samen met de man of 
vrouw op staal naast zich. De zandkoekjes, waarvoor Jef Rombouts en zijn dochter 
Ann het idee haalden bij de al even liefdevolle concerten van vorig jaar, hebben een 
bijzondere vorm. Ze bestaan namelijk uit twee mooi aan elkaar gebakken delen. Als 
je die breekt, hou je symbolisch toch twee hele hartjes over. De opbrengst van de 
concerten gaat naar een Tanzaniaans weeshuis in de regio waar de leden van het 
gospelkoor Makao Agape Choir wonen die eind 2019 te gast waren in Schoten bij 
Werner Van Acker en co.

KORT NIEUWS UIT SCHOTEN      

 

 
                                
 
 
 
   
   
 
 
 

 
 

  
 
 
   
 

  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

               

                     LENTE - CURSUSSEN  
 
 
                           
 

 

Bredabaan 696 – 2930 Brasschaat 
03/633 1 696 (ma en do 13.30-16.30u, woe 17-18.30u)

             
                     
Mindfulness - portret fotografie –  
Spaans- of  Italiaans op reis – haken -– 
dactylo voor kids – Spaans koken – 
Android smartphone – tekenen beginners 

  en véél meer op : www.dakhuus.org 

2.200 euro tel 0474.46.54.23  D18

Te koop: X-Max Yamaha 250, al-
tijd goed onderhouden, 50.000 
km, tel na 20u 0479.747.025  D19

Te koop: 2 braad-bakplaten 
op gas, prijs overeen te ko-
men, tel 0487.61.78.92  D20



AFSCHEID VAN LEGENDARISCHE 
TERREINVERZORGER RIK DE ROOVER           

10 MAART

3 MAART

VOORJAARS
EDITIE

SK Schoten verkeert in rouw na het overlijden van Rik De Roover. 
De legendarische terreinverzorger stierf op 10 februari op 82-jarige 
lee� ijd.

Rik De Roover was het prototype van de hele ruwe bolster, met de blanke 
pit én het gouden hart. Of zijn hart Rik ook fataal is geworden, is niet 
duidelijk. Rond de jaarwisseling was de ex-dokwerker en paracommando 
met spoed opgenomen in het ziekenhuis nadat een plots opgekomen hoge 
koorts die maar niet wilde weggaan. In Jan Palfijn is hij ook gestorven. 
De forse man die gezeten op zijn tractor het gras van de voetbalvelden 
in het park van Schoten een paar keer per week heel precies maaide. 
Dat is het beeld dat de meeste mensen zich van Rik De Roover zullen 
herinneren. “Bijna dertig jaar hee�  hij alles gegeven voor deze club”, 
vertelt een diepbedroefde Patrick Gysels, tot voor kort voorzitter van SK 
Schoten. “Rik deed veel meer dan onze terreinen verzorgen. Hij was ook 
materiaalmeester, hielp achter de toog, trok mee de lijnen, schilderde, 
poetste,… Geen klus was hem te veel. Hij kon soms wat ruw uit de hoek 
komen, maar iedereen droeg hem op handen. Het vrouwenteam van SK 
Schoten had van Rik zelf haar mascotte gemaakt. Hij was erg populair.” 
Ook Ingrid Neefs van café Domus, waar Rik graag over de vloer kwam, 
bewaart goede herinneringen aan de terreinverzorger. Zij kende Rik 
vooral als Duvel-liefhebber met een apart maar sterk ontwikkeld gevoel 

voor humor die onnavolgbare uitspraken kon doen. “We hielden allemaal 
van deze bijzondere man”, aldus de gewezen cafébazin. 
Rik hee�  een woelig leven geleid. Zo was het een publiek geheim dat hij 
niet alleen veel werk verrichtte in en rond de kantine van de voetbalclub, 
maar er ook (illegaal) woonde. Het leverde hem onder vrienden plagend 
de bijnaam ‘kasteelheer’ of ‘parkwachter’ op. Dat Rik De Roover altijd 
in het park te vinden was, had ook voordelen. Zo was hij de eerste 
om de gemeentediensten te verwittigen na de windhoos die op 15 
september 2000 veel schade aanrichtte in het gemeentepark, aan de 
voetbalterreinen en -gebouwen. 
Rik De Roover kreeg geen afscheidsdienst in kerk, noch in een andere zaal. 
Er was wel een bescheiden herdenkingsmoment op de begraafplaats, 
alvorens zijn as uitgestrooid werd. In de hem zo vertrouwde kantine van 
SK Schoten in het park werd op initiatief van voorzitter Luc Rodeyns 
achteraf bij een hapje en drankje nagepraat over het heengaan van de 
trouwe medewerker.

Stijn Bevers BVBA
Sierbestratings- en rioleringswerken

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

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



BEETJE BIJ BEETJE LATEN PROEVEN               28 FEBR
Hoe kunt u uw kinderen of kleinkinderen met meer smaak en goesting leren eten? Dorpshuis, 
Kerkstraat 24, ’s-Gravenwezel, 03.658.06.31, sieglinde.mertens@gmail.com

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

QUIZ                                  28 FEBR 20U
Quiz te voordele van Veteranen K. Brecht SK,Gc Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9, Brecht, 
veteranen.brecht@gmail.com       

WORKSHOP                                                 29 FEBR 10-12U OF VAN 14-16U
Bloemen zaaien, hoe doe je dat? Oostvleugel Kasteel Rivierenhof, tel 03.360.52.18

WORKSHOP                                                               13 MRT 9U-13U  
Dyslexie, voor (zorg) leerkrachten, info@neurovisueelcentrum.be, 0471.69.30.79, 
NeuroVisueel Centrum, Autolei 360, Wommelgem

EXPO                 29 FEBR  TOT EN MET 22 MRT
Lief van Roy, Joor Verhoeven, Pascale Hellebaut, Veerle Stevens, Christel Gestels, Take 5, De Bijl, 
Dorp 1, Zoersel, debijl@zoersel.be tel 03.298.07.15

OPENDEUR HEEMMUSEUM                                                      1 MRT 10U30
De Drie Rozen, Kerkstraat 41, ’s-Gravenwezel, Secretariaat@dedrierozen.be tel 0489.33.98.52

PESTICIDENVRIJ TUINIEREN                     5 MRT 14U30
Jos Eugeen Dierckxlaan 24, Schilde, www.ummagumma.be

HUMOR                        7 MAART 20U15
Steven Mahieu, Full Contact Tour, www.gcbrecht.be

VOORSTELLING                                                                 7 MAART 20U
Parktheater speelt “De Jossen” (Tom Lanove), voorstelling in het kader van 50 jaar VTBkultuur 
Brasschaat, Theaterzaal De Polygoon, Kapellei 15, Brasschaat, www.ktbkultuur.be/Brasschaat

KLEUTERTHEATER                                                                  8 MAART 10U30
Kabouterverhalen, ’t Gasthuis, Theater, Turnhoutsebaan 199, 03.288.21.80, 
cultuur@wijnegem.be, www.gasthuis.wijnegem.be

CREATIEVE ACADEMIE                                                                  10 EN 24 MRT OM 19U30
Met je eigen naai-, brei-, haak- of verstelwerkje kan je aan de slag, Schilde, den Bieshof, Kerk-
plein, Schilde, Femma Schilde, tel 03.385.17.79

LEZING                                                               11 MRT 20U15
Jan Balliauw ongehoord, Rusland en het Westen spanning en confrontatie, 
www.ccmerksem.be, Bib Park
 
QUIZ                                                                 13 MAART
Meisjeschiro Sint Filippus, Klokske, Alfons Heulensstraat 43 Schoten, tel 0477.613.191, sofi e.
langers@gmail.com 

COMEDY                                                                 20 MAART 20U30
Thomas Smith, De Jaren Van Verstand, ’t Gasthuys, Theater, Turnhoutsebaan 199 Wijnegem 

CULTUUR

2 MAART 2014   31STE TRAPPISTENTOCHT
Afstanden 6, 10 ,12, 18, 20, 24, 30, 40km, Sint-Antonius Zoersel www.nvz. 0477 27 93 11
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WANDELINGEN

CULTUUR

GEZOCHT

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

WANDELINGEN

WANDELING IN HET SPOOR VAN DE FAMILIE DE CATERS  14 MRT 7U30
St-Michielstappers, vertrekt: Campus Kristus koning, Bethaniëlei 5 in Sint-Job, Rudi Theuns, 0494 82 49 
36  theuns.rudi@gmail.com

CD&V SCHOTEN BLIJFT ZOEKEN NAAR OPLOSSINGEN 

Zopas organiseerde CD&V Schoten in het Rozenkransheem opnieuw een 
nieuwjaarsreceptie, na een jaartje te hebben overgeslagen. De leden en 
sympathisanten klonken op het nieuwe jaar, genoten van de vele koude 

en warme hapjes 
en ontvingen 
als gastspreker 
k e r s v e r s 
p r o v i n c i a a l 
CD&V-voorzitter 
Ward Kennes. 
Die benoemde 
duidelijk de 
moeilijk situatie 
waarin de 
S c h o t e n s e 

afdeling terechtgekomen is, maar zag toch ook al positieve kansen voor 
de toekomst. 
“Als CD&V blijven we zoeken naar oplossingen, ongeacht de positie 
waarin we zitten, dat zit in ons DNA”, aldus Kennes.  De bestuursleden, 
de huidige fractieleden en de vele aanwezige oud-schepenen konden dit 
volmondig beamen.
  

OOK SCHOLEN VOOR BUITENGEWOON ONDERWIJS PRESENT OP 
SCHOLENBEURS

De scholenbeurs die 
de gemeente Schoten 
in De Kaekelaar 
organiseerde om 
leerlingen van het 
zesde leerjaar en hun 
ouders wegwijs te 
maken in het aanbod 
voor het middelbaar, 
werd opnieuw druk 
bezocht. Er kwamen 
zo’n 300 kinderen 
langs in het gezelschap van hun mama en papa. Er werden dit keer ook mapjes 
uitgedeeld van de gemeente Schoten waarin de kinderen hun vergaarde folders 
aan de vele scholenstands netjes konden wegstoppen. Nieuw was dat ook 
Zonnebos en ’t Lommert, de secundaire scholen met een aanbod in buitengewoon 
onderwijs, aanwezig waren op deze Schotense scholenbeurs.

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

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

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

KORT NIEUWS UIT SCHOTEN      



Gezocht
WINKELBEDIENDE

voor slagerij
Full time betrekking

Woensdag, zon-en feest-
dagen vrij

Slagerij De Deken
Brasschaat

0477 46 99 72

Zaaien van nieuwe 
gazons, gratis offerte tel 
0487.715.534  (particulier)  D6

Grondwerken met 
minigraver, omspitten van 
tuinen, gratis offerte tel 
0487.715.534 (particulier)  D7

Goedkoop verwijderen 
van coniferen, laurier, en 
afvoeren, gratis offerte tel 
0487.715.534 (particulier)  D8

Goedkoop verwijderen 
van bomen, hagen, 
coniferen, gratis offerte tel 
0487.715.534 (particulier)  D9

Vrouw zoekt werk op 
zelfstandige basis, poetsen, 
afwassen, hulpkok, hulp bij 
de vestiaire bij evenementen, 
enz…  tel 0484.12.84.50    Z47

Man zoekt werk: tuinwerken, 
schilderen binnen en buiten, 
schrijnwerkerij, vloeren enz… tel 
0466.41.06.91 (particulier)  Z48

ZOEKERTJES

Een jong, groeiende en dynamische bouwfi rma
Omwille van verdere groei zijn wij op zoek naar:

Gemoti veerde 
medewerker bouw

Profi el:
• Zelfstandig en in teamverband kunnen werken
• Ervaring in de bouwsector is een pluspunt 
• In bezit van rijbewijs B
• Nederlandstalig

Wij bieden:
• een aantrekkelijk loon
• een fl exibele werkomgeving
• een zeer uiteenlopend takenpakket
• de mogelijkheid om zelfstandig projecten op te volgen

Contact
Tom Rademakers – 0475/85.73.35
Borgeindstraat 24 – 2900 Schoten

info@rademakersbvba.be
www.rademakersbvba.be

Restaurant - taverne
DE KEYSERSHOEVE

te St.-Job-in-’t-Goor

zoekt voor onmiddellijke indiensttreding:

KELNER - DIENSTER
Zich aanbieden na tel. afspraak 

met Dhr. Peter Van Esbroeck tel. 03 636 10 59
of 0497 588 186 (na 10.00u.)

zoekt

ZELFSTANDIGE
PLAATSERS

DAKPANNEN
EPDM DAKRUBBER- en ROOFING

GEVELSIDINGS ETERNIT

Regio 
Antwerpen/Limburg

0479 829 969

DAKWERKERSBEDRIJF



Schilderwerken binnen en buiten 
0486.76.68.47 (particulier)  Z067

Poolse mannen doen 
renovatiewerken: bezetting, 
gyproc, betegelen, parket, 
schilderen, afbraakwerk, 

ZOEKERTJES

JOBSTUDENTEN
in de zorg, schoonmaak of hoteldienst 

Voor tewerkstelling als zorgkundige:
Je bent minimum 18 jaar bij de start van je tewerkstelling 
en je volgt een opleiding als zorgkundige of verpleegkundige.

Voor tewerkstelling in schoonmaak of hoteldienst:
Je bent minimum 17 jaar op 31 december 2020.

Interesse?
Stel je kandidaat ten laatste op 23 maart 2020 per e-mail: 
personeelsdienst@wzgvoorkempen.be 
(met in het onderwerp kandidaat jobstudent).

Meer informatie nodig?
Contacteer de personeelsdienst op hetzelfde mailadres 
of bel naar 03 288 20 05 • 03 288 20 06 • 03 288 20 67.

Met haar twee woonzorgcentra, Verbert – Verrijdt te Schoten en Rusten-
borg te Wijnegem, en dagverzorgingscentrum ’t Dorp te Schoten, kan 
de Woonzorggroep Voorkempen zich beroepen op een jarenlange ervaring als 
kwaliteitsvolle dienstverlener aan zorgbehoevende ouderen. Ons streefdoel is om de 
ouderen een aangenaam woon-, leef- en zorgklimaat aan te bieden. Onze bewoners-
gerichte houding geven we mee vorm door een respectvolle houding en aandacht 
voor het behoud van de waardigheid van de ouderen. 

WE ZIJN OOK OP ZOEK NAAR (m/v)

VERPLEEGKUNDIGEN/ZORGKUNDIGEN 
Interesse of meer info nodig voor één van voormelde functies?
Contacteer de personeelsdienst op personeelsdienst@wzgvoorkempen.be 
of bel naar 03 288 20 05 • 03 288 20 06 • 03 288 20 67. Dan kan er een afspraak 
gemaakt worden voor een sollicitatiegesprek.

Voor de maanden JULI, AUGUSTUS EN SEPTEMBER is de 
woonzorggroep voor haar beide campussen op zoek naar (m/v):

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

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)

Voor brasserie De Vogelenzang te ‘s-Gravenwezel

   Wijndomein               zoekt een

CONCIËRGE ECHTPAAR voor B&B
met 6 kamers te Wijnegem.

Taakomschrijving gastvrouw: Ontvangst gasten (ontbijt), 
kamer poetsen en huishoudelijk werk (wassen, strijken, 
onderhoud), geregeld meewerken in de wijngaard.

Wij zoeken: m/v Vlot in omgang en goed voorkomen.

Talen: Nederlands en Engels, andere talen zijn een pluspunt.

Voordelen: Beschikking over een nieuwe woonst in B&B op 
prachtige ligging. De woning is bestemd voor een koppel 
zonder inwonende kinderen.

Aanvang: 1 augustus 2020

Voor info: Contacteer Mevr. Montauban 03 346 00 72 of 
mail naar info@vignawijn.be

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

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



Vrouw zoekt werk op 
zelfstandige basis, poetsen, 
afwassen, hulpkok, hulp bij 
de vestiaire bij evenementen, 
enz…  tel 0484.12.84.50    Z47

Man zoekt werk: tuinwerken, 
schilderen binnen en buiten, 
schrijnwerkerij, vloeren enz… tel 
0466.41.06.91 (particulier)  Z48

Ophalen van oude elektr. 
toestellen en oude metalen, tel 
0495.78.90.31 (particulier)  Z49

Problemen met Frans of Engels 
in het middelbaar of hoger 
onderwijs? Leerstof opfrissen? 
Bekwame leraar helpt,  ook advies 
dyslectische leerlingen, gsm 
0475.79.65.12  (particulier)  Z53

Tuinwerk, schilderen en klusjes, 
tel 0488.591.112 (particulier)  Z50

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

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

 

GEZOCHT VOOR ONMIDDELLIJKE INDIENSTTREDING: 

 POETSVROUW (DEELTIJDS)  
 

 Contact  : nathalie@aluma-constructies.be  

Zagerijstraat 21 – 2960 Sint-job-in-‘t-Goor 

  
 

Contact: 
nathalie@aluma-constructies.be

Tel: 03 633 28 54 
www.aluma-constructies.be

Zagerijstraat 21  
2960 Sint-Job-in-’t-Goor

Gezocht voor 
onmiddellijke 

indiensttreding:

POETSVROUW
(Deeltijds)

DS
Ben jij:

Positief ingesteld
een doorzetter

sociaal

Contacteer:
0486 90 40 35

 

 

 
 

 

 

 

Wij zoeken een gemotiveerde keukenmedewerker voor onze 
slagerij. Je zal instaan voor de bereiding van warme en koude 
gerechten, salades, soepen, buffetten, enz.. 
Opvolging van stock en plaatsen van bestellingen behoren 
eveneens tot uw takenpakket. Je doet dit met de nodige 
passie, werklust en aandacht voor versheid. 
  
Is klanten laten genieten van een heerlijk stukje vlees of 
lekker eten jouw passie, contacteer ons dan voor extra info of 
een afspraak. 
 

 

Slagerij Willekens 
Nice2Meat bvba 
Paalstraat 57, 2900 Schoten 
Tel. 036/584.721 
info@slagerijwillekens.be 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Wij zoeken een gemotiveerde keukenmedewerker voor onze 
slagerij. Je zal instaan voor de bereiding van warme en koude 
gerechten, salades, soepen, buffetten, enz.. 
Opvolging van stock en plaatsen van bestellingen behoren 
eveneens tot uw takenpakket. Je doet dit met de nodige 
passie, werklust en aandacht voor versheid. 
  
Is klanten laten genieten van een heerlijk stukje vlees of 
lekker eten jouw passie, contacteer ons dan voor extra info of 
een afspraak. 
 

 

Slagerij Willekens 
Nice2Meat bvba 
Paalstraat 57, 2900 Schoten 
Tel. 036/584.721 
info@slagerijwillekens.be 
 

 

 

 

 

Wij zoeken een gemotiveerde KEUKENMEDEWERKER voor onze slagerij. Je zal instaan voor 
de bereiding van warme en koude gerechten, salades, soepen, buffetten, enz..
Opvolging van stock en plaatsen van bestellingen behoren eveneens tot uw takenpakket. Je doet dit 
met de nodige passie, werklust en aandacht voor versheid.

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



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

ZOEKERTJES

Zoekt Medewerker Technische Dienst (M/V)
Samen met het diensthoofd van de technische dienst sta je in voor de dagelijkse werking van de dienst: je zorgt voor het beheer 
van het patrimonium en de begeleiding, technische opvolging, controle en het werftoezicht van projecten (zowel nieuwbouw 
als renovatieprojecten). Je voert administratieve werkzaamheden uit in verband met de realisatie van projecten en draagt bij 
tot het optimaal gegevensbeheer binnen de technische dienst.

Wat verwachten we van je?
- minstens een diploma TSO, richting bouw
- ervaring in een technische omgeving met klantencontacten is een pluspunt
- goede kennis van de bouwsector is noodzakelijk
- je hebt ervaring met veiligheidswetgeving
- je werkt kostenbewust, resultaatgericht en nauwkeurig
- je legt vlot contacten en bent fl exibel
- je bent vertrouwd met het werken met computers en een omvangrijke administratie
- je kan zelfstandig werken maar denkt altijd in functie van de groep
- je beschikt over een rijbewijs B en eigen wagen

Wat kunnen we je aanbieden?
- Een voltijdse arbeidsovereenkomst met een aantrekkelijke verloning overeenkomstig met de weddeschalen van het
 OCMW- en gemeentepersoneel, aangevuld met extralegale voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering)
- Een boeiende functie met verantwoordelijkheid en ruimte voor initiatief waar je duidelijk de resultaten ziet van jouw 
 inspanningen
- Een stabiele, aangename en toekomstgerichte werkomgeving met veel aandacht voor evenwicht tussen werk 
 en privé. 

Geïnteresseerden sturen hun Curriculum Vitae en een sollicitatiebrief voor 16 maart 2020 naar De 
Voorkempen – H.E., t.a.v. Veronique Radermacher, Nijverheidsstraat 3, 2960 Sint–Job–in–’t– Goor (Brecht), 
info@devoorkempen-he.be

Te huur: Orihuela Costa 
(C-Blanca) met Am. kkn, 2 slpk, 
douche, badk., terras, Wifi , 
Tv-Vl, airco, nabij boulevard, 
supermarkt, shopping center, 
wandelweg langs zee, vrij maar 
en april, juli-augustus, december 
te bevr 0497.35.08.67  Z33

Gezocht Nanny: voor 3 kids 

van 2,4 en 6jr, ook koken en 
andere huishoudelijke taken, 
dagen en tijdstippen zelf in te 
vullen tel 0474.77.96.90  Z34

Gezocht: alles van oude 
spelcomputers en fl ipperkasten, 
om mijn verzameling uit te 
breiden zoek ik Nintendo, Sega, 
Atari ,Vectrex ,Playstation 1, heb 

je wat in de weg liggen mag 
je mij bellen op 0473.86.16.52 
ik ben er erg blij me een 
heb er wat voor over  Z35

Te huur: assistentiewoning 
Kavelhof met 2 slpk, 
vloerverwarming, tel 
03.666.37.58  Z36



BOUWEN EN VERBOUWEN
BEGINT BIJ VAN PELT

DE GROEP VAN PELT ZOEKT VERSTERKING:

SYSTEEMBEHEERDER M/V
te Schoten (voltijds)

Taken:
• Beheert de huidige netwerkinfrastructuur
• Implementeren van soft- en hardware
• Onderhoudt computersystemen
• Ondersteuning van alle gebruikers van het netwerk
• Nauwe samenwerking met diverse externe partners
• Grondige Kennis van Windows server en kennis van Voip, Navision  
   en 0365

Profiel:
• Teamspeler
• Flexibiliteit
• Zelfstandig
• Analytisch denkvermogen
• Resultaatgericht
• Technisch aangelegd
• Pro actief werken en denken

Een volledige omschrijving van de functie is terug te 
vinden op onze website www.vanpelt.be

Aanvullende info kan je bekomen via T: 03 327 34 32 
of via email:personeel@vanpelt.be

ZOEKERTJESKoninklijke Tennisclub NOVA, 
gelegen in een prachtig groen kader in Schoten, is op zoek naar 

een ZELFSTANDIGE UITBATER.

We zijn op zoek naar een persoon met zin voor initiatief, om het 
horecagedeelte van de club een frisse wind te bezorgen.
Indien geïnteresseerd kan men ook instaan voor het onderhoud 
van het domein en dit tegen een redelijke vergoeding.
Interessante voorwaarden met ruimte voor initiatief.
Indien u denkt de geschikte persoon te zijn gelieve dit te mel-
den via ktcnova@skynet.be(liefst met motivering en eventuele 
referenties).

Voor inlichtingen kan u terecht op telefoon nummers 
Glenn Claus 0474 584 827 en/of Patrick Lefèvre 0479 215 253 

Schilderen, tuinwerken tel 
0487.56.66.52  (particulier)  Z51

Renoveren van verlichting, 
opnieuw bekabelen van 
luchters en staande lampen, 
vervangen stekkers en 
schakelaars, installatie 
snoerdimmer enz… gsm 
0475.79.65.12  (particulier)  Z52

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

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

Gezocht: vriendelijke ervaren 
huishoudster uit omgeving 
Schoten, voor gezin met 2 
kinderen en 2 hondjes in 
uit Schoten. 4 dagen per 
week; licht huishoudelijk 
werk (opruimen, strijken, 
hondjes uitlaten en kinderen 
ophalen/brengen). Belgische 
nationaliteit, NL sprekend, 
rijbewijs, geen dienstencheques. 
sms 0475.362.991  Z45

Voor een mooie herinnering 
is er een hobbyfotograaf om 
verjaardag, verloving, huwelijk, 
baby of zelf groot feest vast 
te leggen, geef gewoon een 
seintje, geertphotography@
gmail.com (particulier)  Z44

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

@verteren
doet renderen!



Je bent op zoek naar een dynamische job met een cliëntgerichte aanpak in de verzekeringen?

Je hebt zin in een job met veel verantwoordelijkheid, veel afwisseling door de combinatie van pro-actief cliëntencontact met 
effi ciënt verzekeringsbeheer ?

Neem een kijkje op onze website www.lesseliers-co.be/jobs en bekijk zeker onze vacature-fi lmpjes met getuigenis van 
onze collega Kristin.

Wij zoeken een

Wens je deel uit te maken van ons hecht team, mail dan zo vlug mogelijk uw CV met begeleidende motivatiebrief 
naar Roos Borms via r.borms@lesseliers-co.be.
Uw sollicitatie wordt vertrouwelijk behandeld.

ENTHOUSIASTE SCHADEBEHEERDER  
Uw  functie
• Je bent verantwoordelijk voor de opvolging en de bijstand van onze clienten, ondernemingen en beoefenaars van vrije
   beroepen ingeval van schade.
• Hiervoor heb je dagelijks contact met zowel verzekeraars als cliënteel.
  Je onderhandelingsvaardigheid en gevoel voor service komen hierbij van pas.
• Hiervoor werk je in een team van 4 schaderegelaars en kan je dus de nodige ervaring opedoen.

Jouw  profi el
• Je beschikt over een bachelor- of masterdiploma in een relevante richting  (rechten, fi nanciën en verzekeringen,
   rechtspraktijk,…).
• Je hebt ervaring in de verzekeringssector en bent geboeid door de techniciteit van verzekeringscontracten.
• Je beschikt over een professionele en cliëntvriendelijke aanpak
• Je bent administratief sterk en je getuigt van een dagdagelijkse gedrevenheid.
• Je bent een echte teamplayer

Ons aanbod
• Je komt terecht in een dynamische werkomgeving met een cliëntgerichte aanpak.
• We werken paperless met Brio plus.  
• We zorgen voor een uitdagende job met permanente opleidingsmogelijkheden.
• We werken aan je persoonlijke ontwikkeling, met regelmatige externe coaching en duidelijke groeikansen.
• We bieden een aantrekkelijke verloning, met inbegrip van groepsverzekering en tal van andere extralegale voordelen in functie
   van kennis en beroepservaring.







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

Het was feest voor Badminton Club Sint-Job. Die bestaat 35 jaar en 
bouwde met leden en oud-leden een stevig feestje in ’t Goorhof. De 
club hee�  haar stek in sporthal Zandbergen, maar de toekomst is 
onzeker. De roep naar een nieuwe sporthal is groot, al zal die er niet 
meteen kunnen komen. 

Elke woensdagavond en zondagvoormiddag kan je de mannen en 
vrouwen van BC Sint-Job steevast in De Zandbergen tre� en. Dat is 
meer dan 20 jaar zo, maar of dat in de toekomst ook zo zal zien, is niet 
zeker. “De sporthal is sinds kort eigendom van de naburige Antwerp 
Hockey. We huren de terreinen dus van hen. We weten niet hoelang we 
hier nog kunnen blijven spelen. We hopen dat de gemeente, hier niet 
ver uit de buurt, in nieuwe sportaccommodatie kan voorzien”, vraagt 
voorzitter Maarten Van Gorp (26) zich bezorgd af. 

“Ik heb in het begin van de legislatuur een gesprek gehad met de 
club. Daaruit bleek dat uitwijken naar een andere zaal zeer moeilijk 
zou zijn. De vrees bestond dat de prijzen enorm de hoogte in zouden 
gaan, en er geen plaats meer zouden zijn om te kunnen spelen. De 
tegemoetkoming in de huursubsidies zal wel blijven bestaan”, kon 
sportschepen Charlotte Beyers op het feest wel bevestigen. “Een 
sporthal in Sint-Job realiseren is echter veel moeilijker. We stuiten hier 
helaas op enkele historisch stedenbouwkundige struikelblokken. De 
recreatiegrond in Sint-Job is erg schaars. We hebben hieromtrent al 
verschillende vergaderingen gehad, maar zelfs grondcompensatie is 

niet mogelijk. Sint-Job hee�  bij de inkleuring van het gewestplan een 
enorm groot rood vlak gekregen, wat staat voor bouwzone. Dit is ook 
de reden waarom de bouwdichtheid in Sint-job zeer klein is. De oranje 
zone voor recreatie is enkel op de huidige site van De Zandbergen en 
bij camping het Veen aanwezig. We bekijken nog twee andere optie, 
maar hierover kan ik nu nog niet veel kwijt. Zelfs als een realisatie 
mogelijk is, zal dat niet meet voor deze legislatuur zijn. Hiervoor 
moeten  eerst nog RUP’s en BPA’s aangepast worden. We blijven dus 
voorlopig in contact met de uitbater van De Zandbergen en zullen als 
bestuur hierin ook ondersteuning bieden.” 

SINT-JOB –  BADMINTON CLUB SINT-JOB 
MAG 35 KAARSJES UITBLAZEN   

GEHUWDE DAME
zoekt man voor

geregeld discreet contact
sms SHARON naar 7773 

(2 euro verz/sms) 

KNAPPE MAN 
VERWENT RIJPERE 

DAMES
Discreet!

Schilde & omstreken
0478 653 338

 RESTAURATIE VAN 
ANTIEKE MEUBELEN

Paul Goyvaerts
0496 43 68 54

WC LEKT !
SCHOTEN LOODGIETER
NIEUW OF REPARATIE

0477/ 78 57 64



Toeval of niet maar uitgerekend op 
Valentijnsdag ontving de Schotense 
burgemeester Maarten De Veuster 
twaalf koppels die elkaar al heel 
lang graag zien. De jubilarissen die 
met de meeste cadeaus en grootste 
ruiker bloemen huiswaarts keerden 
waren Albert en Maria Geladi en 
René en Anna Verresen, die beiden 
65 jaar gehuwd zijn, en Lambert 
en Joanna Van Camp naar huis. De 
twee laatste negentigers zijn al 
liefst 70 jaar samen. “Ons geheim? 
Elkaar graag zien in goed en 
slechte dagen, maar ook af en toe 
eens goed ruzie maken dat het 
klettert en kunnen verdragen dat er 
dan een tijdje beeld is zonder klank, 
zoals wij in Schoten zeggen”, aldus 
Albert. 
Oh ja: ook weduwe Julia Dieltjens 
schoof mee aan bij de burgemeester 
voor gebak en taart. De oudste 
Schotenaar is al 103 jaar, maar 
communiceert met haar familie 
vlot met de iPad die ze kreeg ter 
gelegenheid van haar eeuwfeest, 
intussen drie jaar geleden.

“ONS GEHEIM? AF EN TOE BEELD ZONDER KLANK”

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

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

Enkel voor particulieren

Naam:

Adres:

Tel:

 vet gedrukt + 2e

 cursief gedrukt + 2e

Commerciële boodschappen 
worden geweigerd !

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

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

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

e
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e
11

   
  e

8 
   

 e
6 

   
 e
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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

ZOEKERTJES
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  B11













SINTE-CECILIA-EREVOORZITTER MARCEL 
BRYS BLAAST LAATSTE ADEM UIT

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

Half februari  overleed op 89-jarige 
lee� ijd Marcel Brys. De uit Bornem 
ingeweken Schotenaar, die lang in de 
Jozef Hendrickxstraat woonde, maar 
de laatste jaren in woonzorgcentrum 
Verbert-Verrijdt verbleef - was 
erevoorzitter van de Koninklijke 
Harmonie Sinte-Cecilia. Hij leidde 
de inmiddels 165 jaar bestaande 
muziekvereniging liefst 27 jaar, van 
1982 tot 2009. 
Zijn brood verdiende Brys met de 
verkoop van herenkleding in zijn 
winkel Men Shop in de Paalstraat. 
De oud-strijder (’40-’45) was ook een 
poos actief in de gemeentepolitiek 
voor de toenmalige CVP waar hij 
optrok met partijgenoten en eerder 
overleden lokale iconen als Martin Vissers, Stan Celis, Karel Blanckaert 
en Frans Van Thielen.
Maar zijn hart klopte het felst voor zijn Cecilianen. Hij nam de 
voorzittershamer over van Staf Van Nederkassel. Onder zijn leiding 
beleefde de Schotense harmonie tal van hoogtepunten waaronder de 
geboorte van reus Den Blekke (1983), de start van de aperitiefconcerten, 
de stoet 1100 jaar Schoten (1990) en de aanstelling van dirigent Rony 
Verheyen als dirigent, die een nieuwe bloeiperiode inluidde. 
Onder wijlen Marcel Brys vierde Sinte-Cecilia twee opmerkelijke jubilea. 
Het 140-jarig bestaan werd gevierd met een massaconcert met 140 
muzikanten in de sporthal. Tien jaar later vierden de heren van Perfavore 
hun eerste reünieconcert aan de zijde van de jarige harmonie.
“Marcel Brys stond bekend om z’n legendarische speeches. Niemand kon 
onze harmonie met zoveel vuur aanprijzen als Marcel. Hij is zonder twijfel 
het meest toegewijde lid dat onze harmonie ooit gekend hee� ”, steekt 
Yves Sysmans, vandaag muzikant, arrangeur en steunpilaar van Sinte-
Cecilia, de lo� rompet af over de overleden erevoorzitter. 
Zijn urne werd bijgezet op de gemeentelijke begraafplaats na een dienst 
in de Sint-Cordulakerk.

Hebt, kent of maakt u zelf deel uit van een m/v viergeslacht? Bent of 
kent u een eeuweling(e)? 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

LIEN ZORGT VOOR VROUWELIJK 
VIERGESLACHT MET HART VOOR SCHOTEN

Lien Segers werd geboren op 13 december 2019. “Naar haar is lang 
uitgekeken”, lacht mama Aline Vermeiren, “ik noem mij een fiere mama van 
een prachtige dochter! Lien is een actieve meid die houdt van om zich heen 
kijken en veel bewegen; haar beentjes blijven geen seconde stil!” Zowel haar 
papa, Stefaan Segers, als haar mama zijn beiden heel erg sportief bezig, dus 
het kleine meisje hee�  dat alvast meegekregen van haar ouders.
Mama Aline Vermeiren (°20 november 1991) woont inmiddels al enkele jaren 
in Merksem. “Maar mijn hartje ligt in Schoten!” zegt zij met klem. “Het zal dan 
ook niet lang meer duren of ons gezinnetje gaat op zoek naar een huisje in 
die gemeente!” Aline werkt als leerkracht in het 4de leerjaar van Creatopia 
op het Kiel. 

“Werken met kinderen doe ik niet alleen beroepsmatig, maar ook tijdens mijn 
vrije tijd”, aldus de jonge moeder. “Ik speel korfbal en voor mijn zwangerschap 
gaf ik ook nog korfbaltraining aan de jonge telgen.” 

Kristine De Groof (°10 september 1963) woont wel reeds in Schoten en mag 
zich ‘Mutti’ noemen voor haar eerste kleinkind. 
Dochter Aline: “Haar zorgende karakter kan mijn mama kwijt in haar job bij 
familiehulp waar zij zorg en ondersteuning biedt aan anderen. Daarnaast 
hee�  zij de ‘handwerkkriebels’ geërfd van haar moeder. Zo gaat ze op vrijdag 
regelmatig naar de naailes in Schoten. Daar hee�  zij al verschillende werkjes 
tot een mooi einde gebracht; van kussenovertrekken voor een schommelstoel 
tot tetradoeken voor haar eerste kleinkind.”
De overgrootmoeder van Lien, ‘Moeke’, is José Michiels (°6 oktober 1936). 
Zij  werkte als verkoopster bij een groentehandelaar op de wekelijkse markt. 
Daarnaast was breien haar grote passie. “Moeke hee�  verschillende knappe 
werkjes gemaakt zoals: beertjes, sneeuwpopjes voor de kerstmarkt, maar 
ook sjaaltjes en mutsjes voor haar kleinkinderen en achterkleinkind. Blij dat 
ze was met haar achterkleindochter! Jammer genoeg mocht dit geluk niet 
lang duren, want op 8 februari 2020 hebben we heel plots afscheid moeten 
nemen van haar”, besluit Aline. 



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 e

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

NEOS HOUDT HET ACTUEEL 
MET EUTHANASIELEZING

Vroedvrouw aan huis
Pre- en postnatale begeleiding

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

vroedvrouwenteam@wgkantwerpen.be
www.witgelekruis.be

Palliatieve zorgarts 
Marc Desmet van 
het Jessa Ziekenhuis 
Hasselt kwam 
op donderdag 16 
januari praten 
over euthanasie. 
Hij deed dat in 
het Dorpshuis van 
’ s - Grave n we ze l , 
op uitnodiging van 
Neos Schilde-’s-
Gravenwezel. Een actueel onderwerp, want rond dezelfde tijd begon in 
Gent het assisenproces tegen de drie artsen die betrokken waren bij de 
euthanasie van Tine Nys. De 38-jarige vrouw kreeg in 2010 euthanasie 
wegens psychisch lijden, maar volgens haar familie en het parket waren 
de voorwaarden niet vervuld.

Desmet hield in zijn lezing getiteld “Euthanasie: waarom niet?” 
een pleidooi voor nuance. Hij nam daarbij duidelijk afstand van de 
vanzelfsprekendheid waarmee in het maatschappelijk debat het 
onderwerp gevoerd wordt. 



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
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