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45 jaar zwemclub schoten

beverrat gevangen in ‘s-gravenwezel

medewerkersfeest wijnegem zapt

cultuurprijs zoersel uitgereikt

BUUR ZET NIEUWBOUW SINT-CORDULA-
SCHOOL OP DE HELLING  

Op 1 september 2020 zullen de 170 kleuters van de Sint-Cordulaschool niet 
terecht kunnen in hun nieuwe klaslokalen. Dat was nochtans wel de bedoeling, 
maar omdat een buur in beroep ging tegen de uitgereikte bouwvergunning, 
zijn de werken zelfs niet eens begonnen. En zo kijken ju� en, directie en ouders 
die eerste dag van het volgende schooljaar nu al met onzekerheid tegemoet 
want in september valt ook het Gelmelenhof weg als noodhuisvesting.

De kleuterschool van Sint-Cordula werd al in de jaren vij	 ig van vorige eeuw 
neergeplant in het Gelmelenpark, pal in het centrum van Schoten. “De lokalen 
werden niet eens met bakstenen gebouwd. De Zusters van Vorselaar kozen 
destijds bewust voor prefablokalen van vezelplaten. Het moest snel gaan en ze 
gingen er vanuit dat de klasjes er toch maar tijdelijk zouden staan”, vertelt Veerle 
Molkens directeur van scholengemeenschap Katholieke Basisscholen Schoten 
(KBS), die ook Sint-Cordula beheert. 

Vorig voorjaar leek het einde van de ellende in zicht. Scholengemeenschap 
KBS ontvouwde toen een plan om met steun van de Vlaamse overheid (70%) 
zowat 2 miljoen euro te investeren in een nieuwe kleuterschool. Architecten Van 
Laer & Van Erck ontwierpen een mooi L-vormig gebouw voor in de hoek van de 
Rodeborgstraat en Curielaan. Daar is plaats voor acht klaslokalen verspreid over 
twee bouwlagen en mooi ingepast in de parkomgeving. De speelplaats komt 
volgens datzelfde ontwerp niet meer langs de straatkant, maar aan de parkzijde 
te liggen. Elke klasje krijgt zijn eigen terrasje of buitenplekje. 

Ju� en en ouders waren meteen enthousiast en ook de gemeente zag geen graten 
in de nieuwbouw. De bouwvergunning werd afgeleverd, maar toch is er nog altijd 
geen bouwactiviteit te bespeuren in de kleuterschool. 
“Een buur diende bezwaar in bij de bestendige deputatie”, verklaart directeur 
Veerle Molkens het feit dat de oude lokalen zelfs niet eens gesloopt werden. 
“Er viel nog geen uitspraak. Intussen vond al wel een hoorzitting plaats. De 
opmerkingen gingen vooral over de integratie van onze nieuwe speelplaats in 
de parkomgeving en over de mobiliteit. We hebben nu uitstel gekregen om ons 
dossier verder uit te werken en een aangepast plan voor te leggen.” 

Gelukkig worden de kleuters van Sint-Cordula al een hele tijd opgevangen in het 
Gelmelenhof en de klascontainers die rond dat kasteeltje gezet werden, vlakbij 
de kleuterschool. Een geste van de gemeente. Die is eigenaar van dat oude 
politiebureau, maar wil stilaan zelf beschikken over het al lang leegstaande 
gebouw. Het Gelmelenhof wordt namelijk het nieuwe onderkomen voor de 
Academie voor Beeldende Kunsten. Het ontwerp voor de renovatie en uitbreiding 
is zo goed als klaar. 
“We proberen te bemiddelen en zullen de kleuters van Sint-Cordula alleszins zo 
goed mogelijk trachten te helpen. Indien dat niet meer kan in ons Gelmelenhof, 
zijn er misschien nog wel alternatieve gebouwen”, aldus schepen van Onderwijs 
Iefke Hendrickx. (N-VA). 
“Dat is goed om horen”, aldus nog KBS-directeur Veerle Molkens. “Een terugkeer 
naar onze oude school zit er echt niet in, maar onze kleuters mogen en zullen 
nooit op straat staan. Daar staan we borg voor.”





1/95/95/1

100/91/0/0
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 SCHOTEN                       € 540 000
Te renoveren art deco villa op 4.748m². Indeling: 
hal op travertin-vloer met apart toilet, living op 
parket, overdekt terras, 3 slaapkamers op parket, 
badkamer met ligbad/douche/dubbele wastafel. 
Volledig onderkelderd met inpandige garage. 
Paardenstallingen en tuinhuis. CV op stookolie.  

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

 ZOERSEL                                    € 260 000

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

EPC label E  
Vg Wg Gvkr

 SCHOTEN                     € 950 000

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

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

 SCHILDE                                   € 65 000

Ruime bungalow op Schilde Strand met zicht op de 
velden Gelijkvloers: lichte veranda, woonkamer met 
gaskachel, keuken met toestellen, 3 slaapkamers, 
douchekamer, binnen- en buitenberging. Domicilie 
niet mogelijk.     

  OOSTMALLE                                       € 399 000

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

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

   SCHILDE                                         € 480 000

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

 UC 1335486 - 513 kWh/m² 
WgLK Vg Gvkr Gvv

UC 2240043 - EPC 894 kWh/m² jaar  
Vg Gvr Gvkr Gvv 

 ‘S-GRAVENWEZEL                         € 361 575                

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

E-peil 54 
Vg Wg Gvkr Gvv

Zwemclub Schoten bestaat 45 jaar en vierde op het droge, in basisschool 
Sint-Cordula, die voor de gelegenheid werd ingericht als feestzaal.
 
“We verwachten toch een honderdtal leden, oud-leden en sympathisanten 
om samen lekker te eten en wat te dansen. Late beslissers zijn nog altijd 
welkom”, aldus voorzitter Frank Cornelis. Die stelt dat zij vereniging in 
topvorm verkeert ondanks de stilaan eerbiedwaardige leeftijd. 

“Met onder meer Ilse Schoors, Geert Boekhout, An Van den Bosch, Nancy 
Engelen, Kim Van Kruijssen en Sofie Goffin hebben we in de loop van de 
geschiedenis geregeld zwemmers naar de Olympische Spelen kunnen 
sturen. Onze wedstrijdzwemmers onder leiding van hoofdtrainer Sepp 
Meyers blijven ook vandaag sterk presteren. Denk maar aan Xhoi Lavdaniti 
(17), Belgisch kampioen vlinder- en schoolslag, en Noor Broeckaert, die 
vorig jaar het oude clubrecord van haar mama-topzwemster Kim Van 
Kruijssen verbrak.”, aldus voorzitter frank Cornelis.
 
Vandaag telt ZS 220 leden. Die trainen bijna dagelijks in verschillende 
teams en groepen in Sportoase Elshout. “Onze Zwemschool, met twee 
startmomenten per jaar, is de motor van onze club”, aldus voorzitter 
Frank Cornelis. “Hier leren we kinderen vanaf de leeftijd van 4 jaar niet 
alleen zwemmen, maar meteen hoe ze zich het water het best en snelst 

voortbewegen. Bijna de helft van onze clubleden zijn ‘doorstromers’ van 
onze zwemschool. Die is heel populair. Nu al lopen de inschrijvingen 
binnen voor ons volgende instapmoment van september.” 

Een andere bron om nieuw zwemtalent te ontdekken is de jaarlijkse 
scholencompetitie die Zwemclub Schoten samen met de gemeente 
organiseert in Sportoase Elshout. “Op 7 maart is het weer zover”, aldus 
Cornelis. “We organiseren dan ontelbare reeksen over alle leer- en 
studiejaren heen. Zelfs de leerkrachten en ouders nemen het dan tegen 
elkaar op in een ludieke race. Met 250 deelnemers is dat telkens een 
groot sportfeest waarvoor alle geledingen van de club hun beste beentje 
voorzetten. Onze trainers maken van dit evenement dankbaar gebruik om 
hun kweekvijver met jong talent aan te vullen of uit te breiden.”

ZWEMCLUB SCHOTEN OOK 
NA 45 JAAR NOG IN TOPVORM    









Het vernieuwde bestuur van Wijnegem Zapt, met voortaan Tom Veeckmans 
en Dorien Marijnissen als voorzitters, werken in stilte aan de 21ste editie 
van de bekende muzikale kroegentocht die zoals altijd op 30 april wordt 
georganiseerd in acht cafés en jeugdlokalen. In afwachting van daarvan 
kregen de trouwe medewerkers zopas al een gratis dubbelconcert en 
bijhorende gratis drankjes aangeboden. Garagerockband Black Leather 
Jacket en rockabillygroep Walter Broes & The Mercenaries brachten ook 
heel wat fans op de been. De fuifzaal van jeugdcentrum Ahoy liep aardig 
vol met 200 muziekfans

 

WIJNEGEM ZAPT 21 AFGETRAPT MET 
MEDEWERKERSFEEST       

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: huis in  Spanje, com-
pleet ingericht, privé zwem-
bad, mooi zicht, zee – ber-
gen tel 03.669.80.31  C12

Te koop: 4 winterbanden Pi-
relli 225/50*17 Pi W210-sotz-
2Rf-Th94H met Tpms sensoren, 
velg ET30  5x120 72,6, wegens 
vervanging BMW 420d. prima 
staat, tel 03.636.24.84  C13

Te koop: strips Pienter & Bib-
ber, 1ste druk, 800 euro/st, 
tel na 17u 0496.99.97.24  C14

Wij zijn op zoek naar een voor-
en naschoolse opvang voor 
onze tweeling van 3 jaar en hun 
broer van 7 jaar, kinderen naar 
school brengen, ophalen, koken 
en opruimen, dagen en uren 
overeen te komen, regio ’s-Gra-
venwezel tel 0495.87.71.77  C15

Te koop: cd’s varia tel 
0496.36.88.70 na 17u  C16

Gezocht: naschoolse opvang, 
oppas met eigen vervoer om 
dochter van 3 jaar van school 
(Sint Ludgardis te Schoten) af 
te halen en bij ons thuis op te 
vangen, opvang op woensdag 
en/of dinsdag en donderdag 
vanaf 2 maart 2020, indien 
interesse, graag contact op-
nemen tel 0498.58.10.04 C17





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

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

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

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

JIVEN EN SWINGEN OP BERENBAL 
IN KLEEDJES VAN TOEN

ZOEKERTJES

KRAAN LEKT!
SCHOTEN LOODGIETER

Nieuw of reparatie 
0477/78 57 64

 REPARATIE KLOKKEN
kan ook bij u thuis

0497 62 15 62

Het 39ste Berenbal werd een voltre� er. Voor het vierde jaar op rij werkte 
de Vriendenkring van Brandweer Schoten voor dit jaarlijks evenement 
samen met Radio Modern. En dat bleek ook dit keer een topcombinatie 
te zijn. De Kaekelaar baadde in een onvervalste fi� ies- en sixtiessfeer. 
Een zaal met meer bijna 500 mensen vermaakte zich van negen tot 
twee op en rond de dansvloer en aan de fotobooth, die was ingericht 
met een oude cafétoog als toepasselijk decorelement. Wie het mooist 
gekleed naar het Berenbal kwam, won trouwens een prijs ter waarde 
van 100 euro.
“Volgend jaar zijn we toe aan ons veertigste Berenbal en daar willen 
iets bijzonder van maken”, aldus Peter Breugelmans. “Maar de kans is 
groot dat we bij deze nostalgische formule blijven. De mensen komen 
er echt van heinde en ver voor naar Schoten. We hadden dit keer zelfs 
bezoekers uit Wallonië. De opbrengst gaat ook dit keer naar een goed 
doel: een behoe� ig brandweerkorps in Griekenland.”





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

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

Te huur: app glvl, garage 
en tuintje te Schoten, 
vrij tel 0495.53.26.89   Z 2 0

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

Te huur: app. centr. Schoten, 
Paalstr. Gr living, open kkn, 1gr 
slpk, berging, terras lift 660+85 
incl water, tel 0478.53.78.90  Z32

HONDENVAKANTIE?
beperkte opvang

niet in kennels
ook hondenkapsalon 

zeer professioneel 
jaren ervaring

T. 0474 71 53 97

BRECHT  – PETER DE ROOVER PLEIT VOOR 
ZELFBESTUUR OP NIEUWJAARSRECEPTIE N-VA 

ZOEKERTJES

Ma: 14u-18u30  I  Di-vr: 10u-12u15 en 14u-18u30  I Za: 10u tot 16u I Maandagvoormiddag gesloten.
van juni tot september op zaterdag geopend van 10u tot 14u

Verbertstraat 28  I  2900 Schoten  I  T. 03 658 26 19   

UNIEK IN 
DE REGIO

LEATHER

LUCAS de STAËL
PA R I S

Op de nieuwjaarsreceptie 
van N-VA Brecht en 
Wuustwezel pleitte 
Peter De Roover 
onomwonden voor het 
confederalisme. ¨Ons 
land is onbestuurbaar, 
het is gewoon logisch 
dat we kiezen voor 
zelfbestuur. Uit de 
verkiezingen is gebleken 
dat er 2 democratieën 
in ons land bestaan”, 
argumenteerde hij. 

B R A N D H O U T
& HOUTPELLETS
Vanderstraeten Johan
Bestel tijdig dan is uw hout droog 

tegen komende winter.
Aan de beste prijzen 
handgestapeld m3, 

2 m3 in 3 losse stères.
Eik en beuk in alle maten.

HOUTPELLETS Eik en Beuk
Plospan EN+DIN+

gratis thuisgeleverd vanaf 1 pallet 

Tel: 052 22 56 43
       052 22 53 81

www.vdstraeten.be

(smeedijzeren)
DEUREN OP MAAT?

Bredabaan 1026 • 2900 Schoten
www.ferenco.be

Wij maken ze voor u!



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



BRAEMBIBLIOTHEEK EVEN 
KINDERHOTEL         

De Braembibliotheek geldt als één van de meest bijzondere gebouwen 
van de gemeente Schoten. Het monument werd drie jaar geleden 
mooi gerestaureerd en straalt sindsdien opnieuw zoals de bekende 
architect Renaat Braem (1910-2001) het initieel bedoeld had: als 
eerbetoon aan de vier natuurelementen water, vuur, aarde en lucht.

De jongste tijd waait er ook qua beheer een nieuwe wind door de bib. 
Het team van bibliothecaris Liesbeth Van Camp pakt uit met allerlei 
nieuwe activiteiten om zoveel mogelijk  mensen te laten kennismaken 
met het bijzondere gebouw met z’n organische vormen en de 
veelzijdige  inhoud ervan. Zo is er tijdens de krokusvakantie nu zelfs 
een logeerpartij in de bib. 

“Kinderen van 6 tot 8 jaar oud kunnen van 23 op 24 februari inderdaad 
komen overnachten”, aldus schepen van Cultuur Charlotte Klima (N-
VA). “De kinderen worden zondagavond door hun ouders afgezet 
vergezeld van een veldbedje, slaapzak, pyjama en toiletgerief want 
de bib hee�  natuurlijk geen slaapkamer. We maken het gezellig en 
houden een kleine receptie  met de kinderen met kinderchampagne 
en chips op het menu. Ondertussen maken we kennis met elkaar.
Daarna spelen we een (digitaal) spel in de bib. Na het spel 
gaan de kinderen zich omkleden en in pyjama volgt er nog een 
voorleesmoment.”

Ouders kunnen hun boekenwurmen met een gerust hart achterlaten. 

Drie begeleiders van de bib houden toezicht. ‘s Morgens maken de, 
logeetjes samen een gezond ontbijt om dat lekkere ochtendmaal 
vervolgens samen op te eten.



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

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

Te huur 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

Caravan te koop gevraagd.
Liefst kleine en in goede 

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

ZOEKERTJES

Het wordt stilaan een traditie van de Vlaamse actieve senioren – Schoten 
(Vl@s) die al voor de achtste keer hun gedichtendag hielden bij het begin 
van de poëzieweek op 30 januari in Taverne Vordensteyn. Zoals elk jaar 
maakt voorzitter Lizi Caals er een kleurrijk (en dit jaar ook een lichtrijk) 
totaalspektakel van, omkaderd met beeld (Reimond Van Gool) en Muziek 
(Jan Schram).  Het geheel werd gebracht door eigen leden, en zelfs met 
eigen werk (Reimborg Van Gool).

In de zaal die afgeladen vol zat van eigen leden, werden verschillende 
gemeentelijke prominenten opgemerkt zoals; schepen van Cultuur 
Charlotte Klima, enkele gemeenteraadsleden, de voorzitter van de 
seniorenadviesraad en verschillende Vl@s-bestuursleden uit naburige 
gemeenten.

GEDICHTENDAG BIJ VL@S -SCHOTEN

®

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

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

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

IRTRAINER

®

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

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

  facebook.com/afslankhuys/

  instagram.com/t_afslankhuys/

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

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

OKTOBER = STARTACTIES
met gratis extra sessies

NEW IN MECHELEN
MOTSTRAAT 60 UNIT 9

instagram.com/t_afslankhuys/

ONTDEK ONZE
NIEUWE PRODUCTEN

VOUCHER 
VOOR

GRATIS SESSIE!

voor eerste 30

inschrijvingen

Enkel voor nieuwe 

klanten.

   
   MEUBELMAKERIJ, MAATWERK,
   DRESSINGS, KEUKENS, ...

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

ONDERHOUD, SNOEIEN,  VERTI-
CUTEREN, ook kleine tuinen

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



In 2002 richtten Hermelinde de Smet en Dominik Riepe het ensemble 
Musica Rivelata op. Hun bedoeling is een zo gevarieerd mogelijke 
bezetting aan te bieden, vertrekkend vanuit de instrumenten die ze 
bespelen: barokviool en -altviool, klassieke viool en altviool, klavecimbel, 
pianoforte en clavichord.

Onlangs brachten ze in hun thuisbasis Wijnegem samen een concert 
met de uitzonderlijke combinatie klavichord-viool. “Het klavichord is het 
zachtste klavierinstrument dat er bestaat, maar ook het meest gevoelige”, 
aldus de twee muzikanten gespecialiseerd in oude muziek. “Binnen een 
(heel) beperkte klanksterkte mogelijkheden zoeken om toch expressief en 
boeiend te zijn is daarbij dan een hele uitdaging, maar dat maakt het net 
zo interessant! Het vinden van een geschikte demper die ook de vioolklank 
heel zacht maakt maar toch nog een aangename klank geeft was eveneens 
niet evident…heel veel uitproberen en…wie zoekt die vindt.”

ALLERZACHTSTE KLAVIERINSTRUMENT 
KLINKT MOOI IN ‘T GASTHUIS

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

MOBIELE FRITUUR

Frieten I Snacks I Burgers

0476.444.056

  
voor al uw feesten

Sint-Antonius Zoersel
TE KOOP

Bouwgrond 1437 m2

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

250000 Euro
Emiel Vermeulenstraat 107

0468 251 091

atelier
           riq

Interieurschrijnwerk
Maatkasten

Keukens - Badkamers

0475/ 23 23 33
voor info of offerte

Frilinglei 37 - 2930 Brasschaat

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





Luc geeft reeds 20 jaar de beste 
prijs voor de volledige 

opruiming van kelder tot zolder 
van uw eigendom. Snelle 

afhandeling, contante betaling!

0487/28 64 30

Te huur: app. 3de verd. 
Zamenhofl n Schoten, hall, 
living, kkn, douche, 2 slpk, cv, 
lift, terras tel 0495.51.49.92  C5

Te huur: duplex app. te 
Wijnegem, gr liv, kkn + 
toestellen, gr terras, gr slpk, 
badk + ligbad, privé kelder, stnpl 
voor fi etsen, autostaanpl, grote 
zolder tel 0474.74.10.34  C6

Te koop: dons anorak gevuld met 
eendendons, maat 36 – 38, in 
prima staat tel 03.383.38.11  C7

Te koop: van particulier 
5m3, droog brandhout, eik 
gekliefd en gezaagd op 
35/40cm 80 euro/m3, gratis 
geleverd, gsm 0495.385.164 C8

Te koop: opbrengsteigendom 
aan de Costa Del Sol, 3 
woningen in 1, ideaal om te 
verhuren, prive zwembad, 
7 slpk, 3 keukens, 4 � badk 
,370m2 bebouwd, fruittuin, info 
mail: elhogar5a@yahoo.com  C9

Te koop: antieke vleugelpiano, 
merk: Kaps, revisie nodig, 
romantisch,  prijs: o.t.k., 
Schoten, tel 0484.033.921 C10

Te koop: kinderbed 90x200cm 
H 1.16m, massief grenen, kl 
lbauw + 2 hangkasten, samen 
100 euro tel 03.309.38.80  C11

ZOEKERTJES

FEESTVARKEN BLIJ MET GIFT VAN 
SOLIDAIRE KERSTGEZELLEN          

Door de stormwind en te veel markthandelaars die hun kat stuurden, 
beleefde de kerstmarkt 2019 rond de Heilig Hart-kerk in de wijk Deuzeld  
half december zeker niet haar beste editie. Toch hielden de organiserende 
Kerstgezellen ook dit keer vast aan de traditie om een goed doel te 
steunen. Kristin Geerts, Lieve Swennen, Lode De Kesel, Chris Caremans 
en Hugo Sannen overhandigden Koen Hendrickx van de vzw Feestvarken 
onlangs dan ook een aardige cheque ter waarde van 3350 euro.
“Feestvarken zorgt ervoor dat ook kinderen uit kansarme gezinnen een 
fijne verjaardag beleven”, aldus Hendrickx. “We deden dat vorig jaar door 
in 38 gemeenten, waaronder Schoten, in totaal 2301 verjaardagspakketten 
te verdelen, inclusief cadeautjes, lekkers om te trakteren en slingers. We 
kunnen alle middelen gebruiken en de gi�  van de Kerstgezellen zal goed 
van pas komen”, aldus een dankbare Hendrickx.  

Ook burgemeester Maarten De Veuster, die door Kristin Geerts geroemd 
werd als grote steunpilaar van de kerstmarkt, en de schepenen Veronique 
d’Exelle en Iefke Hendrickx kwamen de Kerstgezellen feliciteren en 
danken voor hun inzet voor de lokale gemeenschap.





CULTUURPRIJS GAAT NAAR CREATIEVE 
DUIZENDPOOT LEO VAN ROSSUM          

Op 26 januari werd in Zoersel de cultuurprijs 2019 uitgereikt door 
de leden van de cultuurraad, in aanwezigheid van burgemeester, 
Liesbeth Verstreken, en schepen van cultuur, Michaël Heyvaert 
(beiden N-VA). Dit jaar ging die prijs naar Leo Van Rossum. 

Leo Van Rossum is een gekend inwoner in Zoersel. Al jarenlang is hij 
voortrekker voor het behoud van het Zoersels landbouwpatrimonium. 

Zo is hij één van de 
bezielers van de 
Zoerselse dag van de 
landbouw op Einhoven. 
Ook via allerlei andere 
initiatieven, van 
trollenwandelingen tot 
kunstprojecten, zette 
hij Zoersel mee op de 
kaart. 

Zijn inbreng en hulp op 
tal van bijeenkomsten 
en evenementen 
in de gemeente is 
eveneens groot. Ook 
zijn rol als bestuurslid 
van de Landelijke 
Gilde, Samana 

St.-Elisabeth, oprichter van de Oxfam wereldwinkel 
Zoersel en zijn inzet voor evenementen als het 75-jarig 

bestaan van de KVLV, gingen niet onopgemerkt voorbij. 
“Zijn onuitputtelijke creativiteit bood ons al talrijke tentoonstellingen 
en fantasierijke kunstwerken, zoals zijn unieke kerststal. Kortom, 
zonder Leo zouden vele verhalen uit onze gemeente veel minder 
succesvol zijn geweest”, aldus schepen Michaël Heyvaert. 

Twee hoogtepunten zijn zonder twijfel zijn twee boeken, ‘van hoëre 
zegge’ en zijn meest recente boek uit 2019, ‘’t is ni mer lek a’t gewest 
is’. In het boek ‘van hoëre zegge’ laat Leo door middel van tal van 
weetjes en anekdotes een naslagwerk achter voor de toekomstige 
generatie. In ‘’t is ni mer lek a’t gewest is’, stelde hij aan de hand van 
foto’s en losse blaadjes een boek samen over de dorpsgeschiedenis, 
zijn boerderijen en gebouwen, stoeten en processies en liedjes die 
verloren dreigen te gaan. 

“Dankzij die grote inspanning is nu voor ieder die het wil dat beeld van 
wat Zoersel eeuwenlang geweest is, namelijk een gemeenschap van 
mensen die leefden van dit land, schitterend vastgelegd in prachtige 
naslagwerken”, vertelt burgemeester Liesbeth Verstreken. 

TE KOOP te MERKSEM
GENERAAL MAHIEUSTRAAT 12

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

VP:  260.000 EURO

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

VP:  245.000 EURO

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





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

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

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

ZOEKERTJES

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

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

Zondagavond 2 februari nam Nicky Verelst met een zwaar gemoed afscheid 
van haar klanten in ’t Dorp. Het eren van haar in dit Wijnegemse café 
vermoorde zus Dominique door de uitbating zelf te doen, bleek emotioneel 
toch te zwaar. Maar de 
familie Verelst is erg 
gelukkig dat ‘buurvrouw’ 
en stamgast Line Ven 
Nicky al snel aflost en dat 
’t Dorp zo blij�  bestaan.
“Dat geven van 
kleuradvies wil ik blijven 
doen en combineren met 
de uitbating van ’t Dorp. 
Ik wil beroep blijven doen 
op Nicky’s uitstekende 
hulpkrachten ‘de Brigitjes’ 
en Michael. Ook mijn beste kameraden Bart Van Beethoven en Niko 
Leuridan zullen nu en dan een handje toesteken en hopelijk ook mijn 
moeder Eveline. Mama en ik wonen trouwens naast elkaar in huisjes waarin 
lang geleden de oudste herberg van Wijnegem gevestigd was. Dat moet 
een voorteken geweest zijn”, lacht Line.
De charmante nieuwe waard kan al te vrijpostige mannen zelf op afstand 
houden. Ze is erg sportief. Vroeger leefde ze zich uit met wind- en kitesurfen, 
maar de jongste tijd legt Line zich toe op de bokssport. “Maar ik verwacht 
hier geen problemen hoor”, lacht ze. “’t Dorp zal geen danscafé worden. Uit 
respect voor de buren, waar ik zelf bij hoor, wil ik geen nachtelijk lawaai. 
En natuurlijk zal ook ik de herinnering aan Dominique en haar kinderen in 
ere houden, al wil ik dat wel subtiel doen. Het hee�  geen zin om hier een 
bedevaartsoord van te maken, maar Dominique, Jamie en Jack zitten net als 
Nicky voor altijd ook in mijn hart.”

BUURVROUW LINE NEEMT CAFÉ ’T DORP OVER

Snoeien en 

vellen van bomen 

uitfrezen wortels 

hoogtewerker, 

hakselaar

0470 03 75 16 

SCHOTEN
Hoogmolendijk 2, 2900 Schoten

03/658.00.14

kantoor.fidelia@verz.kbc.be

SINT-JOB
Brechtsebaan 6A, 2960 Sint-Job-In’t-Goor

03/636.02.20

WWW.FIDELIAVERZEKERINGEN.BE

SCHOTEN
Hoogmolendijk 2, 2900 Schoten

03/658.00.14

kantoor.fidelia@verz.kbc.be

SINT-JOB
Brechtsebaan 6A, 2960 Sint-Job-In’t-Goor

03/636.02.20

WWW.FIDELIAVERZEKERINGEN.BE

Bouwwerken 
Broecks Frank

Nieuwbouw alle verbouwingswerken, 
breekwerk, tegelwerken, riolering en 

ontstoppingswerken, enz...

0474 49 37 07

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







Wie graag wil (leren) linedansen kan daarvoor elke woensdag en 
donderdag terecht in het GC Jan vander Noot. De Texas Country Dancers 
bestaat al 15 jaar. Het is een gezellige dansgroep waar jong en oud 
plezier belee  . Ondertussen beweeg je ook. Dansen is immers sporten 
en ontspannen in één. Met line dance is dat niet anders. Tegelijkertijd 
ontmoet je er andere mensen en leer je ook de cultuur van country en 
western beter kennen. Linda ‘Miss Linn’ leert je elke week nieuwe dansen. 
Elke maand kan je deze aangeleerde dansen oefenen op de tonen van 
een liveband. 

Elke woensdag en donderdag van 20 tot 22u ben je welkom, de eerste 
les is altijd gratis. Meer info:  https://texas-country-dancers.webnode.be

BRECHT –  TEXAS COUNTRY DANCERS 
ZETTEN ELKE WEEK BESTE BEENTJE VOOR  

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

Gezin uit Schilde zoek 
Nederlandstalige dame voor 
naschoolse opvang op ma-di-
woe-donderdag voor zoontje 

ZOEKERTJES

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 SCHOTEN 0476 593 065

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

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

Garagebox Edisonplein 80 €

Garagebox Rodeborgstraat 97 80 €

van 6j (St. Ludgardis Schilde) 
uren in onderling overleg, 
eigen vervoer noodzakelijk, 
info Lieselot 0478.405.401  Z23

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



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

BAKKERIJ DE KEERSMAEKER 
LEGT DE BOEKEN NEER 

ZOEKERTJES

De Keersmaeker, de langst bestaande winkel van Schoten, is niet meer. 
Thomas Droessaert (28), de jonge ondernemer die de bakkerij drie jaar 
geleden overnam van de familie die de oven in de Paalstraat in 1907 voor 
het eerst aanstak, hee�  het faillissement aangevraagd. “De omzet was 
prima, maar hoogoplopende kosten hebben me de das omgedaan”, aldus 
de ontgoochelde zaakvoerder.

Dat de bekende bakker al twee weken de 
deuren gesloten houdt, is al even lang hét 
gespreksonderwerp in Schoten. Wat is er toch 
aan de hand? De wildste geruchten circuleren 
en mysterieuze boodschappen (‘oven kapot’ en 
‘onvoorziene omstandigheden’) die de uitbater 
in de etalage hangt, konden de honger van de 
nieuwsgierige Schotenaren nog niet stillen. 
In een gesprek met Bode Van Schoten komt 
zaakvoerder Thomas Droessaert met meer uitleg. 

KLEINE EN MIDDELGROTE 
RENOVATIE- EN 

OPFRISSINGSWERKEN 
AAN UW WONING: 

Vloeren, schilderen, 
deuren, terrassen, 

badkamers,…
Korte wachttijden, ook 

kleine werken geen 
probleem.

Zelfwerkend 
zaakvoerder: Invago 
bvba 0479/895609.

https://invago.jimdosite.com

INKOOP OUD GOUD EN 
JUWELEN: Denys & C u

Bredabaan 246
Brasschaat 03/430 20 83

www.denys-co.be

“Het is met pijn in het hart dat ik aankondig dat De Keersmaeker en het 
ernaast gelegen restaurant Droes’Art niet meer zullen heropenen”, aldus de 
uitbater. “Ik heb me te pletter gewerkt en alles geprobeerd om het tij te keren, 
maar het lukte me niet om deze zaak rendabel te krijgen. Vrijdag heb ik het 
faillissement aangevraagd bij de ondernemingsrechtbank.”
Thomas Droessaert verwijst onder meer naar de volgens hem hoge huurprijs 
die hij moet betalen aan de vorige uitbater Patrick Biscop, schoonzoon 
van de bekende Louis De Keersmaeker die de zaak tot bloei bracht. Biscop 
bleef eigenaar van het pand en leverde ook nog steeds het gros van de 
bakkerijproducten via zijn andere bedrijf Brood & Banket Service in Brasschaat. 
De familie De Keersmaeker kwam in 1799 in Schoten aangewaaid. De eerste 

bakker uit de familie was Alfons Louis (1879-
1946). Hij opende de winkel aan de Paalstraat 
nu 113 jaar (!) geleden. Theofiel (1907-1953), 
Louis (°1939) en vervolgens dus ook zijn dochter 
Kristel De Keersmaeker met echtgenoot Patrick 
Biscop hebben de traditie altijd voortgezet, tot 
eind 2016. De winkel onderging verscheidene 
metamorfoses zoals de opening van de populaire 
bistro, een centrale gezellige ontmoetingsplaats 
in het centrum van Schoten zo’n 18 jaar geleden.



2 GENERATIES ERVARING, DE VAKMAN IN UW STREEK

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

AUTOMATISEREN VAN BESTAANDE ROLLUIKEN - INSECTENHORREN - SECTIONAAL POORTEN

Batibouwacties

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

 

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

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

AUTOMATISEREN VAN BESTAANDE ROLLUIKEN - INSECTENHORREN - SECTIONAAL POORTENVAN GORP PROJECTS, STERK IN ZONWERING  SCREENS - ROLLUIKEN - RAAMDECORATIE - TERRASOVERKAPPINGEN
AUTOMATISEREN VAN BESTAANDE ROLLUIKEN - INSECTENHORREN - SECTIONALE POORTEN

Vraag naar onze
speciale voorwaarden! *

* VOORWAARDEN IN DE TOONZAAL

MUZIEK MET VIER          

Op vrijdag 17 januari weerklonk er muziek in het Zoerselse 
cultuurhuis De Bijl, meer bepaald iets tussen traditionele swing, 
bossa nova en chanson. Het kwartet Amarelo was verantwoordelijk 
voor dat geluid. Voor dit concert componeerde Mallenaar Dirk van 
Gorp speciaal het werk Faut Relativer. Karin Serneels (zang), Jan 
Frederickx (fluit) en Joannis Sgouros (Gitaar) vulden de contrabas 
van Dirk van Gorp aan.  

Projectgronden, afbraakpanden, 
opbrengsteigendommen, etc. 

Contacteer ons op 
0472/98.33.10 

of info@8c8vastgoed.be,
Carolien Snoeys, 

8C8 VASTGOED BVBA

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

Alle bestratingswerken: 
Marlux betonklinkers vanaf 
35 euro/m2, gratis offerte tel 
0487.715.534 (particulier)  C20

ZOEKERTJES



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

MAAKT SCHOOL VAN ‘DE LUIZENMOEDER’ 
PLAATS VOOR BRANDWEERKAZERNE? 

Onlangs ging op VTM de nieuwe reeks van De Luizenmoeder 
van start. Die serie werd net als de eerste opgenomen in 
het voormalige schoolgebouw van Wonderwijzer aan de 
Schoolstraat in hartje Schilde. Productiehuis Lecter Media 
moet wel stilaan op zoek naar een andere locatie want op 
de site zijn assistentiewoningen en mogelijk ook de nieuwe 
brandweerkazerne gepland.

DCA-directeur Francis Vrancken: “Ons bouwbedrijf kocht de site 
enkele jaren geleden aan. Wij willen er graag assistentiewoningen 
bouwen, vij� ig of zestig. Deze zomer zal het gebouw nog een 
laatste keer bruikbaar zijn voor televisieopnames”, vermoedt 

Vrancken, ook bekend als voorzitter van voetbalclub Beerschot. 
Hij wacht naar eigen zeggen op nieuws van de gemeente. Die 
overweegt om op deze site ook de nieuwe brandweerkazerne 
te laten bouwen door DCA. “Dat klopt. Maar die beslissing 
hangt af van de kostenraming van DCA en die kregen we nog 
altijd niet toegestuurd”, speelt burgemeester Dirk Bauwens (N-
VA) de bal terug naar DCA. “De combinatie brandweerkazerne-
assistentiewoningen is zeker mogelijk. Dat is al gebleken uit een 
voorstudie. Er is voldoende ruimte en het past in de bestemming 
‘gemeenschapsvoorziening’ voor die plek. De 660 vierkante 
meter nodig voor onze kazerne met stalplaats voor drie tot vier 
voertuigen is er voorhanden. Het zal van de prijs afhangen.”

DCA wil de bouwaanvraag deze zomer graag indienen zodat de 
bouw van de assistentiewoningen eind 2020 nog van start kan 
gaan, al dan niet met geïntegreerde brandweerkazerne.

Ophalen van oude elektr. 
toestellen, en oude 
metalen tel 0495.78.90.31

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

ZOEKERTJES

 HONDENVERZORGING

BOBBYLAND
Jachtwachtersdreef 312

2900 SCHOTEN

TEL.: 03 663 35 76
GEHAALD EN GEBRACHT



De Bode 

geeft gratis 

tickets weg voor de 

voorstelling van 29/2.

Wil u kans maken? 

Mail dan uw postadres door op 

wedstrijd@bodevanschoten.be 

met ’Sneeuwwitje’ 

als onderwerp.





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: Middelkerke zeedijk, 
app. 3 slpk, 7p., alle comfort, 
wknd 19 euro, mw 190 euro, 
week 290 euro, chalet nabij 
Laroche, 6p.,wkn 110 euro, 
mw 110 euro, week 180 euro, 
buiten de vakantieperiode, www.
eventussenuit.be, email adres: 
lucderaedt@telenet.be, tel 
03.353.18.51 of 0477.72.36.30  Z46

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

ZOEKERTJES

Onlangs was het voorleesweek in de Braembibliotheek. In het kader van 
Boekstart legde het bibteam dit jaar de allerjongsten extra in de watten.  
Zo willen ze ouders aanmoedigen om hun kinderen zo vroeg mogelijk in 
contact te brengen met boeken en de bibliotheek te leren kennen. 

De voorleesweek ging ontspannen van start met een workshop 
peuteryoga en een workshop babymassage. Later konden kindjes van 0 
tot 3 jaar en hun ouders dan weer terecht in de Boekstarthoek voor de 
interactieve workshop ‘Voorlezen, met een boekje in een hoekje’.
 
“Ben jij ook geïnteresseerd in ons aanbod voor baby’s en peuters? Zet 
dan alvast zaterdag 16 mei 2020 in je agenda. We organiseren dan weer 
een Boekstartdag in het teken van onze kleinste ontdekkers”, aldus de 
Schotense bibliothecaris Liesbeth Van Camp.

BRAEMBIB MAAKT OUDERS 
WARM VOOR VOORLEZEN

Niet minder dan 5 
deelnemende leden 
van deze club plaatsten 
zich voor het Vlaams 
kampioenschap van 
zaterdag 8 februari 
2020 te Tielt.

Provinciaal kampioen werd: 
Jesney De Graaf.

Een 2de plaats was er voor: 
Yilla Raets en 
Yana Doms.

En de 3de plaats werd 
behaald door: Cato 
Verschaeren en 
Lukas Roeland.

Van harte proficiat met 
jullie geweldige prestatie !!!

Op zaterdag 25 januari 2020 is het Provinciaal kampioenschap voor de jeugd  
doorgegaan. Het werd ingericht door Judoclub Kodokan Schoten en was een geweldig 
succes voor deze club.

Jesney De Graaf Yilla Raets en Cato Verschaeren

Yana Doms Lukas Roeland

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

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

Laurijssen Frank
& Zoon bvba

Algemene schilderwerken

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

RPR Antwerpen



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

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

PAELLAPARTY.be
Voor al uw feesten

op locatie - tel. 0475 48 49 41

Al 35 jaar het beste uit Spanje

Gezocht: alles van oude 
spelcomputers en flipperkasten, 
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

ZOEKERTJES

Vik Heymans (72) stond op 30 november in Schoten rustig naar de 
sinterklaasstoet te kijken, tot hij in elkaar zakte. Hartfalen, zou later blijken. 
Dat Vik nog leeft, heeft hij te danken aan Stephanie (26), een politie-
inspecteur die koelbloedig optrad en hem met succes kon reanimeren. 
“Gelukkig hadden we op het politiebureau net een opfrissing EHBO 
gekregen”, vertelt Stephanie. Zopas ontmoetten de twee elkaar weer.

 “Ik was met de fiets lege flessen naar de glasbak gaan brengen en besloot 
nog even te genieten van de sinterklaasstoet”, vertelt Vik. “Toen ging het 
licht uit. Nooit eerder had ik last van mijn hart, maar net toen de Sint 
passeerde, liet het me in de steek.”

Stephanie stond op het moment dat Vik in elkaar stuikte het verkeer te 
regelen voor de sinterklaasstoet. “Na overleg met een collega, ging ik 

poolshoogte nemen. 
Op ons radiokanaal 
was sprake van een 
valpartij van een 
fietser, maar het 
bleek veel ernstiger 
te zijn. Vik lag op 
het voetpad en werd 
helemaal purper. 
Er bleek geen 
dokter in de buurt 
en toen iedereen 
bleef aarzelen, 
heb ik mezelf over 
hem ontfermd, in 
afwachting van de 
mug.”

Ivo Deblier, de 
cardiochirurg van ZNA Middelheim die Vik achteraf geopereerd heeft, 
bevestigt de cruciale rol die Stephanie gespeeld heeft in de redding van 
Viks leven. “Die eerste minuten na een hartfalen zijn vaak bepalend. Onze 
hersenen mogen echt niet lang verstoken blijven van bloedtoevoer. Die 
agente heeft die hartmassage prima uitgevoerd. Laat dit een voorbeeld 
zijn voor iedereen. Twijfel niet en volg zelf een opleiding EHBO. Je kunt er 
levens mee reden, dat is hiermee nog maar eens aangetoond.”

 

VIK DANKT LEVEN AAN OPTREDEN JONGE 
SCHOTENSE POLITIE-INSPECTEUR  

Goedkoop verwijderen 
van bomen, hagen, 
coniferen, gratis offerte tel 
0487.715.534  (particulier)  C18

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

Zaaien van nieuwe 
gazons, gratis offerte tel 
0487.715.534 (particulier)   C19  





Zo’n 50 Schotenaren gaven het 
startschot voor Levensloop 2020. 
“De hoop groeit dat we voor onze 
allereerste editie op 16 en 17 
mei meteen veel teams kunnen 
verwelkomen om 24 uur lang te 
lopen in het park uit solidariteit met 
wie aan kanker lijdt”, aldus schepen 
van Sport Paul De Swaef (N-VA).
Teams lossen elkaar 24 uur lang af 
tijdens een estafette. Hiervoor laten 
ze zich sponsoren. Levensloop is 
geen competitie. Iedereen kan dus 
deelnemen. De 24 uur symboliseren 
het voortdurend gevecht van 
patiënten en hun naasten tegen de 
ziekte.” 
Intussen is er al een lokaal 
organisatiecomité. De zogenaamde 
Gele Helden van Schoten gaan er vol 
voor onder leiding van Gwen Peeters. 
Peter van het initiatief is Kristof 
Go�  n, de uit Schoten afkomstige 
acteur-choreograaf bekend van de 

populaire Eén-reeks ‘Dertigers’. 
Zaterdag 16 mei om 15 u zal het startschot van Levensloop Schoten gegeven 
worden in Sportpark de Zeurt. 24 uur lang moet er minstens één lid van elk team, 
wandelen, lopen of slenteren op een parcours van 1,5 km lang. Er zullen mooie 
momenten gehouden worden voor de vechters (zij die door kanker getro� en 
werden), er treden bands op en je kan er wat eten en drinken. 
Tijdens de voorstelling in het gemeentehuis hee�  Marc Persoons van de Schotense 
Atletiekvereniging alvast de eerste tientallen deelnemers ingeschreven. Vanaf nu 
kan elk team inschrijven. Dat kost per deelnemer 10 euro. “Of hoe een klein zaadje 
gepland door Stefan Beeldens van de Stichting tegen Kanker, onze sportdienst 
en nog enkele anderen, op zeer korte termijn is gegroeid tot iets heel moois”, 
aldus een tevreden trekker Paul De Swaef. “Aan alle verenigingen, bedrijven,... 
doe zoals de Schotense atletiek vereniging, neem de uitdaging aan, motiveer je 
leden of werknemers,... en schrijf in.”
• www.levensloop.be

 

SCHOTENAREN 
ENTHOUSIAST UIT 
DE STARTBLOKKEN 

VOOR EERSTE 
LEVENSLOOP 

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

Garagepoorten   
domeinpoorten  

zonwering  rolluiken  
automatisaties

alle herstellingen
en onderhoud

03/658 14 80
info@poortencentrale.be



De grote beverrat, die onlangs gespot werd op de Wijnegemsteenweg 
en sindsdien heel ’s-Gravenwezel in de ban hield, is niet meer. Met de 
hulp van tandarts Marc Nagels slaagde de gemeentelijke rattenvanger 
Johan Jacobs erin om hem te vangen, af te voeren en humaan te doden. 
Intussen is duidelijk dat er mogelijk nog meer van die ongewenste dieren 
rondlopen in de buurt.

Katrien Smet, woordvoerder van de VMM, hee  de verklaring: “In Schilde 
is er een grootgrondbezitter die beverratten als ‘huisdier’ hield. Sinds de 
beverrat in 2016 op de lijst van invasieve exotische soorten werd gezet, 
is dat niet meer toegelaten en moet het dier bestreden worden. Vorig 

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

•	 herstoffering	 
• maatwerk 

  

•	 gordijnen
• stores
• binnenzonwering
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BEVERRATTEN VOELEN 
ZICH THUIS IN ‘S-GRAVENWEZEL      

TE HUUR MARIABURG
Nijverheidslei 2-12

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

Meer informatie 0473 45 77 37
Batimmo Vastgoed

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
DomoticaGRONDWERKEN

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

jaar zijn onze mensen in Schilde inderdaad een aantal beverratten gaan 
vangen, maar blijkbaar werden ze niet allemaal verdelgd. Het is belangrijk 
dat dit gebeurt. Niet alleen voor de volksgezondheid, maar ook omdat 
beverratten schade aanrichten aan dijken en inheemse diersoorten in 
gevaar brengen.” 

“Als inwoners nog een beverrat spotten, kunnen zij contact opnemen 
met de milieudienst”, zegt Katrien Dierckx van de communicatiedienst 
in Schilde. “Onze diensten doen onmiddellijk het nodige. We doen een 
warme oproep aan alle inwoners om zeker niet zelf te proberen om het 
dier te vangen. Dat is echt specialistenwerk.”

Milieudienst Schilde, tel 03-380 16 12, milieu@schilde.be.

KRAAN LEKT!
SCHOTEN LOODGIETER

Nieuw of reparatie 
0477/78 57 64

TE KOOP GEVRAAGD
AUTO’S en CAMIONETTEN

ook accident of defect
Gsm 0475 32 44 00 

aankoopvanvoertuigen@skynet.be



UITGEVERIJ - DRUKKERIJ DIGITAAL - OFFSET

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



DONDERDAG

19 maart

VRIJDAGEN

28 februari

6,13,20 en 27 maart

ZATERDAGEN

29 februari

7,14,21 en 28 maart

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

Kaarten € 13

UIT SYMPATHIE
COIS MELIS

UIT SYMPATHIE
VZW BREUGHEL ‘88



Masters
SCHOTEN

aangeboden aan de Schotense 

mindervaliden door

in samenwerking met de Slisseploeg

EEN SPECIALE 
VOORSTELLING

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

www.slisseploeg.be

Schotense mindervaliden die niet aangesloten
zijn bij de Gehandicaptenraad kunnen GRATIS

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

op vertoon van hun invalidenkaart.
OP = OP

KORT NIEUWS UIT ‘S-GRAVENWEZEL          

TERUG IN DE TIJD
Heemhuis De Drie Rozen uit ’s-Gravenwezel hee	  op zondag 
2 februari een opendeurdag gehouden. In het museum, met 
een grote reeks aan gebruiksvoorwerpen en artefacten uit het 

vroegere dagdagelijkse leven, werden regelmatig rondleidingen 
gehouden. In de namiddag waren er pannenkoeken. De heemkring 
is bekend van zijn museum en archief, maar organiseert ook 
regelmatig wandelingen. 

LEZING OVER DE GROOTSTAD IN HET DORPSHUIS
Ook in ’s-Gravenwezel werd op zondag 19 januari Toast Literair 
gevierd. Na een ontbijt in het Dorpshuis van ’s-Gravenwezel 

volgde een korte lezing door een schrijver. Schrijver en journalist 
Pascal Verbeken kwam spreken over zijn nieuwste boek “Brutopia, 
de Dromen van Brussel”, over de geschiedenis en het heden van 
onze hoofdstad. Daarna volgt een korte wandeling met literaire 
inslag om te eindigen met een glas in de hand. 

Feestzalen 
Gambrinus

0497/26.88.32 
www.feestzalengambrinus.be 

Feestzalen 
Gambrinus

0497/26.88.32 
www.feestzalengambrinus.be 

Feestzalen 
Gambrinus

0497/26.88.32 
www.feestzalengambrinus.be 



OUDE KLEDINGSTUKKEN WORDEN NIEUW TAPIJT
Carpet of Life is een bijzonder 
project dat oude kledij gebruikt 
om er vloerkleden van te maken. 
Enkele mensen van de van 
oorsprong Nederlandse non-
profitorganisatie kwamen in 
december meer vertellen over 
dit opmerkelijke initiatief in de 
JoS in Schilde, op vraag van 
tweedejeugdclub Ummagumma. 
De kledij wordt naar Marokko 
gestuurd waar weefsters op 
authentieke wijze de tapijten 
maken. 

TRENDS EN TRADITIES OP NIEUWJAARSLEZING OPEN VLD
Open Vld Schilde - ’s-Gravenwezel zette op maandag 13 januari het 
nieuwe jaar in met een nieuwjaarslezing. Gastspreker was Herman 
Konings, trendwatcher en beheerder van het Antwerpse trend- en 
toekomsonderszoeksbureau Pocket Marketing/nXt. In Werf 44 sprak hij 
over trends en toekomstverwachtingen. Maar op de receptie achteraf 
werden ook de oude tradities omarmd, want omdat de lezing op Verloren 
Maandag plaatsvond, waren er worstenbroodjes voor de aanwezigen. 

KORT NIEUWS UIT SCHILDE       

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

Goedkoop verwijderen 
van coniferen, laurier, en 
afvoeren, gratis offerte tel 
0487.715.534  (particulier)  C21

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

Grondwerken met minigraver, 
omspitten van tuinen, gratis 
offerte tel 0487.715.534  
(particulier)  C22

ZOEKERTJES

Garagepoort Select-Line
10 DESIGNS PANEELDIKTE  40MM

19 STANDAARDKLEUREN

INCL. MOTOR + 2 ZENDERS

20 STANDAARDMATEN

0473 679 015         www.m-doors.be         info@m-doors.be

Brechtsebaan 40, 2900 Schoten

Vanaf

Excl. BTW
€ 799

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

Alle klinkerwerken, 
sierklinkers, kasseien, 
tuinpaden, terrassen, 

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



Egbert Lachaert, die vorige week bekendmaakte dat ook hij naast Bart 
Tommelein en Els Ampe kandidaat-voorzitter is bij Open Vld, trapte zijn 
Antwerps campagne af in Schoten. De eerste schepen van Merelbeke en 
fractieleider voor Open Vld in de Kamer van Volksvertegenwoordigers  kreeg 
in café Den Botermelk een bijzonder warm onthaal van plaatselijk Open 
Vld-boegbeeld Paul Valkeniers. Die maakt er geen geheim van dat Lachaert 
volgens hem en de hele Schotense afdeling de voorkeur geniet om dit 
voorjaar Gwendolyn Rutten op te volgen als partijleider. 
“Eindelijk terug iemand die hamert op de echte liberale principes zoals een 
slanke overheid, ondernemen en veiligheid”, aldus Valkeniers. Die riep in een 
wel erg enthousiaste aankondiging zelfs op dat de Vlaamse overheid de VRT 
maar in zijn geheel moet verkopen. Wat dat laatste betre� , is het standpunt 
van Lachaert genuanceerder. Hij verwees wel naar het ontoelaatbaar 
blunderend gerecht dat wel heel veel geld en middelen vrijmaakte voor een 
euthanasieproces, maar anderzijds de moordenaar van Julie Van Espen uit 
het nabije Schilde op vrije voeten liet lopen, ondanks eerdere veroordelingen. 
Schotens afdelingsvoorzitter Carmello Arcidiacono nam ook het woord en 
riep op, tot eenheid in de afdeling. Hij kreeg zelf een warm applaus van 
de Open Vld-leden voor de manier waarop hij de partij in door moeilijk 
vaarwater geloodst hee� . Het kwam in 2019 zelfs tot een scheuring na een 
openlijke ruzie over de lokale voorzittersverkiezing. Onder meer Alexandra 
Van Tongelen, kandidate op de Kamerlijst, en interimvoorzitter Koen 
Tengrootenhuijsen keerden Open Vld de rug toe.

SCHOTENSE OPEN VLD DRAAGT 
EGBERT LACHAERT OP HANDEN

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

Te koop: brommer Honda 
C50 voor onderdelen of 
restauratie prijs 320 euro tel 
na 18u 03.464.02.47  C20

Te koop: wollen vintage tapijt, 
jaren ’70, merk Dessoaf, 2x3m 
prijs 200 euro, , modern  
design tel 0478.41.83.72  C18

ZOEKERTJES

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

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

Al meer dan vij� ien jaar organiseert Sint-Michielscollege Schoten (avond)
cursussen voor de lokale gemeenschap onder de noemer SIMIVOC (Sint-
Michiel Vormingscentrum).
Nieuw dit voorjaar is de cursus ‘Zelfverdediging voor dames’ voor 
deelneemsters vanaf 16 jaar. Docent Eddy Lemmers leert in een 10-tal lessen 
de verdedigingstechnieken van ‘Krav Maga’ aan, eenvoudige technieken in 
realistische situaties om fysieke agressie te vermijden en doeltre� end aan 
zelfverdediging te doen.
‘Haal meer uit je fototoestel’. In deze praktische cursus leert men o.a. hoe 
mooiere foto’s gemaakt worden dankzij manuele instellingen. Ook avond- en 
nachtfotografie voor gevorderden worden in een aparte workshop belicht.
‘Basic Life Support’. Spoedverpleegkundige Erik De Vadder leert cursisten 
hoe te handelen bij hartfalen en hoe een AED-toestel te gebruiken. Bij 
SIMIVOC-jeugd brengt hij de speciale cursus ‘EHBO voor babysitters’.
Daarnaast zijn er de cursussen ‘Goed kiezen gee�  kracht’ (het maken van 
keuzes is complexer dan voorheen, dus hoe herkent men de juiste keuze?), 
‘Me goed voelen in mijn job’ (leert kansen zien om zich beter te voelen in de 
werksituatie) en ‘Ouder zijn van een zorgenkind’ (laat de ouder capaciteiten 
en krachten zien om beter om te gaan met een kind met bepaalde 
problematieken).
SIMIVOC-Culinair organiseert wijnopleidingen door Koen Daniels. Naast een 
basiscursus ‘Wijn en Champagne’, zijn er masterclasses waarbij bekende 
wijnstreken en druivensoorten bekeken worden.
Informatie en inschrijving: www.simivoc.com

VERRASSEND CURSUSAANBOD 
SINT-MICHIEL VORMINGSCENTRUM



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

Eddy & Frederik Van den Langenbergh.
Vrijblijvend gratis schatting

voorgevel

TE KOOP - SINT-ANTONIUS

TE KOOP

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

VERKOCHT

VERKOCHT

BRASSCHAAT

D 425.000

Volledig gerenoveerde kangoeroewoning 255m2 in een 
doodlopende straat met 4 slaapkamers. Gelijkvloers 
met 1 slaapkamer en verdieping met 3 slaapkamers, 
kunnen volledig worden gescheiden en zijn zo ideaal als 
kangoeroewoning.

HALLE-ZOERSEL

D 449.000

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

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

Eddy & Frederik Van den Langenbergh.
Vrijblijvend gratis schatting

voorgevel

TE KOOP - SINT-ANTONIUS

TE KOOP

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

info@immovdl.be
www.immovdl.be

D 695.000

SINT-ANTONIUS

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

SCHILDE

D 795.000

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

PASTOOR FLOR STES HERSTELT VAN 
HERSENBLOEDING          

Flor Stes, de enige overgebleven en erg geliefde pastoor van 
Schoten, belandde begin februari in het ziekenhuis nadat hij werd 
getro� en door een hersenbloeding. “Maar hij is aan de beterhand”, 
aldus Maria Gysen van het pastoraal team die zich over de zieke 
pastoor ontfermt.

Het was tijdens de eucharistieviering ter ere van Maria Lichtmis 
zondagochtend 2 februari  om 10 uur dat Flor Stes plots iets uit zijn 
linkerhand liet vallen. Hij kon arm, noch hand nog gebruiken, maar hee�  
de dienst wel afgewerkt na overleg met enkele ongerust toegesnelde 
parochianen. 
 
De populaire pastoor, die door de Sint-Cordula-parochie vorig jaar 
nog uitgebreid gevierd werd voor zijn vij� igjarig priesterschap, bese�  

goed wat hem overkomen is en maakt zich naar verluidt zorgen over 
zijn parochie. Zo staat de pastorij nu leeg en wat met de twee reeds 
geplande uitvaarten? “Met vereende krachten hebben we hiervoor al 
oplossingen geregeld”, aldus de erg bedrijvige Maria Gysen. 

“De blijken van medeleven die we ontvangen zijn enorm. Onze pastoraal 
werkers Pascal Humblet en Denise Duthoy springen in voor de 
begrafenissen en ik zorg voor de permanentie in de pastorij. Flor hoe�  
zich daarover alvast geen zorgen te maken. Zelfs de jonge priester Bart 
Goossens, die opgroeide in Schoten, maar aan het werk is in Zoersel en 
Malle, hee�  zijn hulp al aangeboden.”

ZOEKERTJES
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

Gratis inboedels opruimen tel 
0478.53.67.19 (particulier)   Z051

Schilderwerken binnen en buiten 
0486.76.68.47 (particulier)  Z067

Poolse mannen doen renova-
tiewerken: bezetting, gyproc, 
betegelen, parket, schilderen, 
afbraakwerk, Nederlandsta-
lig, gratis prijsofferte, refe-
renties, tel 0496.08.41.68 of 
0496.63.79.78 (particulier)  Z7

- ERVAREN SCHILDERS -

T +32 3 353 33 30

     chapeau schilders

www.chapeauschilders.be

     chapeau schilders
- ERVAREN SCHILDERS -

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

20 jaar ervaring
Gratis bestek - zachte prijzen

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



Gezocht: vriendelijke ervaren 
huishoudster uit omgeving 
Schoten, voor gezin met 2 kin-
deren en 2 hondjes in uit Scho-
ten. 4 dagen per week; licht 
huishoudelijk werk (opruimen, 
strijken, hondjes uitlaten en kin-
deren ophalen/brengen). Belgi-
sche nationaliteit, NL sprekend, 
rijbewijs, geen dienstenche-
ques. sms 0475.362.991  C23

voor het nieuwe jaar zoek ik nog 
een hulpjongen +/- 14 à 15 jaar 

ZOEKERTJES
om te helpen met bezorging van 
tijdschriften, magazines, catalo-
gen enz. in de brievenbussen te 
steken of af te geven. meerijden 
op route en in en uitstappen. 
Geen ervaring nodig, wordt aan-
geleerd; goed als eerste jobke.. 
Deurne, Wijnegem, Merksem, 
Schoten  tel. 0471.187.717  Z43

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

Nevski Prospekt, genoemd naar de langste straat van Sint-
Petersburg, wil met het maken van voorstellingen een brug slaan 
tussen ieder kind of jongere en kunst. Daarvoor focust het zich op 
universele vertellingen en verhalen en gaat daarbij op zoek naar een 
uiterst fysieke theatertaal, die de concrete spreektaal overstijgt.

Nevski Prospekt, dat zopas in de De Kaekelaar te gast was in 
Schoten, is ervan overtuigd dat beeldtaal en bewegingstaal 
indringender spreken dan enkel woorden. Dat bleek ook tijdens 
‘Beat it’, de dansvoorstelling voor jongeren waarbij vijf mensen zich 
inschreven voor een programma over geweld. Via verschillende 
levels werden hun fysieke en mentale weerbaarheid getest. In een 
vreemde wereld die het midden hield tussen een escaperoom en 
een tv-show raakten de vijf steeds meer op elkaar aangewezen. 
Resultaat: een ballet van vallen en ontwijken, slaan en incasseren 
komt op gang.

“Geweld als entertainment is al een tijdje deel van ons bestaan 
geworden vooral in films en games, maar ook in het echte leven 
komen groepen mensen bij 
elkaar enkel en alleen om 
op elkaar te meppen en hun 
agressie kwijt te raken”, aldus 
Gytha Parmentier, één van de 
spelers-dansers. “Het besef 
dat elk van ons op een gegeven 
moment ongewild met geweld 
geconfronteerd kan worden 
wordt meer en meer dagelijkse 
realiteit.”
Nevski Prospekt werkte voor 
deze ‘Beat it’ samen met het 
Zwitserse dansgezelschap 
Kollektiv-F.

 

‘BEAT IT’ LEVERT DANSEND KRITIEK 
OP AGRESSIE ALS VORM 
VAN ENTERTAINMENT    

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.                      N.B.



U bent allen van harte welkom 
om op het valantijnsconcert van 
Cantiamo op za 15/2, 20u & zo 
16/2 15u, H. Hartkerk, Deuzeldlaan 
80, Schoten, tickets 15 euro 
vvk, 17 euro kassa, benefiet tvv 
jongeren Schoten & Tanzania! 
Mail leenredig@gmail.com of bel 
03.289.57.88 of 03.354.19.50 
zie ook www.heilighartschoten.
be voor extra info!  Z25

Gezocht: Wisky & Honda Amigo, 
Novio liefst ongeopende flessen, 
staan ze in de weg of drink 

ZOEKERTJES

HOGE RAAD VOOR LOKAAL MONDIAAL BELEID 
WIL OOK JONGEREN AANTREKKEN

In De Kaekelaar werd de Hoge Raad voor Lokaal Mondiaal Beleid boven 
de doopvont gehouden door leidende schepenen Véronique d’Exelle en 
Walter Brat, beiden van N-VA-strekking. De nieuwe adviesraad vervangt 
de vroeger los van elkaar werkende milieuraad en GROS, die focuste op 
ontwikkelingssamenwerking wereldwijd.
“We kiezen voor één adviesraad die ontwikkelingssamenwerking, 
educatie door duurzame ontwikkeling, klimaatbeleid en milieu tracht 
te verenigen onder één adviserende noemer. Deze thema’s zijn 
ontegensprekelijk met elkaar verbonden.”
D’Exelle en Brat roepen alle Schotenaren met een hart voor 
duurzaamheid op om zich aan te sluiten bij de nieuwe raad. “Ik richt mij 
vandaag speciaal tot onze studenten. Wie kan er beter deze doelgroep 
bereiken dan jullie zelf? Geïnteresseerde studenten kunnen ons steeds 
aanspreken om aan te sluiten bij de studentenwerktafel”, besloot de 
schepen.
Ter gelegenheid van de officiële start van de nieuwe raad werd de film 
‘A plastic ocean’ vertoond en nadien sprak Schotenaar Dos Winkel, 
milieuactivist en onderwaterfotograaf, over de vervuiling van de oceaan.

je het niet, ik wel en kom ze 
ophalen, voor de juiste prijs 
bel of sms 0484.260.256  Z26

Ik koop: alles van Nintendo, 
Sega, Playstation, evenals 
oude strips, cd’s, dvd/bluray, 
allerhande multimedia, leuke 
curiosa, oud speelgoed, enz.. 
kortom, hebt u iets leuks in 
de aanbieding, geef me een 
seintje tel 0487.36.51.00  Z28

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

Reeds 38 jaar het vertrouwde adres:

SINT-JOB – TWEE WEKEN HINDER OP KRUISPUNT 
KORTE NIEUWSTRAAT-EDITH CAVELLAAN

Het drukke kruispunt op de Korte Nieuwstraat en Edith Cavellaan wordt 
van 24 februari tot en 6 maart heraangelegd. Het zal twee weken niet 
toegankelijk zijn voor het verkeer, dat moet omrijden. 
“Eind vorig jaar is het kruispunt verhoogd aangelegd. Bij de oplevering is 
er echter een fout in het patroon van het zebrapad gebleken. Dat wordt 
nu rechtgezet. Hierdoor is de zichtbaarheid minder goed. Er is geen 
enkel gevaar, maar de heraanleg moet de zichtbaarheid verbeteren”, 
legt schepen van Openbare Werken Daan De Veuster (CD&V) uit. Het 
eerste deel van de werken wordt uitgevoerd van 24 tot 28 februari. Het 
kruispunt is dan afgesloten aan de kant van de Brugstraat en de Alfons 
De Clerckstraat. Tijdens de tweede week, van 2 tot en met 6 maart, is 
het kruispunt dicht langs de kant van de Edith Cavellaan. Het kruispunt 
wordt druk gebruikt, dus er wordt hinder verwacht. “De werken worden 
daarom ook in de Krokusvakantie uitgevoerd, om de hinder te beperken.” 
Het verkeer moet omrijden via de Henri Dunantlei, Gabriel Petitlaan, 
Watertorenstraat, Zandstraat, Kattenhoflaan, Brugstraat, Vaartlaan, 
Kapelweg en Hogebaan. De Vrijwilligersstraat blijft wel bereikbaar. 

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



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

www.boeding.com - info@boeding.com

Kapelsesteenweg 469B - 2180 Ekeren03/660.20.30

VROEGBOEK - ACTIE

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

Prijzen 2019 + 80 euro korting* + GRATIS RAL kleuren

Rolluiken

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

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

ZOEKERTJES

Burgemeester Maarten De Veuster, klinkt samen met schepen 
Charlotte Klima en Joren Vanleene op het nieuwe Pompbier dat zopas 
werd voorgesteld in de vernieuwde foyer van het cultuurcentrum 
Schoten. Het gaat om een blonde tripel. “Op die manier willen we De 
Kaekelaar nog meer op de kaart zetten”, zegt Joren, die als technicus 
bij het cultuurcentrum aan de slag is.

De naam ‘Pompbier’ verwijst naar de Kaekelepomp, die vroeger voor 
het gebouw stond, ongeveer op de plaats waar het cultuurcentrum 
zich nu bevindt. “De pomp deed niet alleen dienst voor de 

waterbevoorrading, 
maar ook als 
een populaire 
ontmoetingsplaats 
voor Schotenaren. 
Dat willen we als 
cultuurcentrum ook 
vandaag nog zijn”, 
zegt Klima.

Het ‘Pompbier’ is 
een echt Schotens 
bier met een 
alcoholpercentage 
van 7,2 procent. 
De blonde tripel 
werd gebrouwen in 
samenwerking met 
‘Thuisbrouwerij De 
Vierkante Meter’. In 
de microbrouwerij 
van Moerkerke liet 

Joren samen met ervaren brouwer Ken Naessens 600 liter ‘Pompbier’ 
uit de ketels lopen, goed voor 1.600 flesjes. De citrus- en houttoets 
zorgen ervoor dat het bier een frisse, licht fruitige en rijpe smaak 
hee� , volgens de kenners.

Je kan de Schotense tripel met fraai etiket, waarop ook de Kaekelepomp 
prijkt,  bestellen in de Foyer van het CC waar uitbaters Nadine Leurs, 
Roland Meert en zoon Matthias hem schenken aan 4 euro. Tijdens 
de openingsuren van het cultuurcentrum is het Pompbier ook in 
een geschenkverpakking van vier flesjes verkrijgbaar. De kostprijs 
bedraagt dan 15 euro.

POMPBIER SMAAKT NIET NAAR 
DRINKWATER  AANNEMER ZOEKT

BESTE PRIJS, SNELLE AFHANDELING!
& 0487/286 430

opbrengsteigendommen, 
renovatie- en 

afbraakpanden, 
bouwgronden, 

projectgronden,
oude woningen...

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

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

mogelijk. Korte wachttijden, zelfwerkend zaakvoerder.
Crea-things : 0479/895609Crea-things : 0479 895 609 - https://invago.jimdosite.com

TE 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

nieuwbouw - renovatie - herstelling
Plaatsen van rookmelders

Domotica !
Tel. 03 383 45 56

GSM 0495 57 22 10
BIT1@telenet.be



Bent u benieuwd wat uw 
afbraakpand of project-
grond kan opbrengen?

Contacteer ons vrijblijvend:
03 355 15 15 of info@cogghe.be

Schilderwerken binnen en buiten 
0486.76.68.47 (particulier)  Z067

Poolse mannen doen renova-
tiewerken: bezetting, gyproc, 
betegelen, parket, schilderen, 
afbraakwerk, Nederlandsta-
lig, gratis prijsofferte, refe-
renties, 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

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

Tuinwerken, schilderen, in-
pakken, uitpakken, enz tel 
0468.40.85.33 (particulier)  Z31

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

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

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

Gezelschapsdame, bejaar-
denhulp met ref. en erva-
ring, bied hulp aan bij u thuis 
24/24 7/7 eigen vervoer zone 
03 tel 0477.28.64.39  Z12

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



Te koop: brommer Honda 
C50 voor onderdelen of 
restauratie prijs 320 euro tel 
na 18u 03.464.02.47  C20

Te koop: wollen vintage tapijt, 
jaren ’70, merk Dessoaf, 2x3m 
prijs 200 euro, , modern  
design tel 0478.41.83.72  C18

ZOEKERTJES

Dat jeugdhuis Pagode in Schilde dit najaar toch zijn vijftigste 
verjaardag zal vieren, is te danken aan een groep enthousiaste 
tieners die onder de vleugels van de jeugdraad het roer 
heeft overgenomen in het voormalige dienstgebouw van de 
buurtspoorwegen langs de Turnhoutsebaan. Onlangs nodigden ze 
hun buren uit voor een kennismaking.

Jeugdhuis Pagode - een verwijzing naar de boeddhistische tempel 
waar het gebouw met wat fantasie op lijkt - is één van de oudste 
jeugdhuizen van Vlaanderen, maar de laatste tijd gebeurde er niet 
veel meer. “De oude vzw kreeg haar opzeg. We zijn blij dat jongeren 
vanuit en onder toezicht van onze jeugdraad nu een ernstige poging 
ondernemen om de lange jeugdhuistraditie verder te zetten”, aldus 
schepen van Jeugd Kathleen Krekels (N-VA). 

 “We hebben veel vertrouwen in voorzitter Lucas Vanhaegendoren (18) 
en zijn nieuwe bestuur. De gemeente investeert onder meer in nieuwe 
geluidsisolerende deuren, brandwerende maatregelen en nieuwe 
ramen. Het café beneden is het exclusieve terrein van het jeugdhuis. 
Maar de ruimte bovenin gaan we voortaan ook verhuren aan andere 
Schildenaren.” 

PAGODE SCHILDE MAAKT DOORSTART 
DANKZIJ PIEPJONGE NIEUWE PLOEG

03 640 30 34

SECRETARIAAT@SMCBLS.BE

WWW.SMCBLS.BE

SECUNDAIRE SCHOOLLAGERE SCHOOL

Kapelsesteenweg 72 - 2930 Brasschaat 

Van 9.30u. tot 12.30u. staat onze school open.
Iedereen die wil inschrijven is van harte welkom. 
Alle kleuters en lagere school kinderen kunnen 
op een speelse manier onze school leren kennen!

Van 10.00u. tot 16.00u. zijn er: 
- rondleidingen voor ouders op afspraak
- doe-routes voor leerlingen op afspraak
(aanmelden hiervoor via de website)
Mogelijkheid tot inschrijven. (zonder afspraak)

EPC ENERGIE-
PRESTATIE-

CERTIFICAAT 
Snelle service

EPC Irene 
tel. 0496 556 182

Popkoor Ioca bestaat tien jaar en dat werd gevierd met een 
verjaardagsconcert, op zaterdag 11 en zondag 12 januari in De Kapel 
in Sint-Antonius. De meer dan dertig koorleden trakteerden een volle 
zaal op popdeuntjes, en het publiek mocht af en toe meedoen.

VERJAARDAGCONCERT 
VOOR VOLLE ZAAL



MAURO PAWLOWSKI EN DELPHINE LECOMPTE LATEN HET 
STORMEN EN KLETTEREN IN BRAEMBIB
De Braembi had Delphine Lecompte en zanger-muzikant Mauro Pawlowski 
uitgenodigd voor een bijzondere apotheose van de poëzieweek. Het 
Schotense programma sloeg aan. Hen optreden met 90 aanwezigen was 
reeds dagen vooraf volledig volzet.

De organisatie maakte de avond compleet met naamstickers die 
verwijzen naar personages uit het dichterlijk universum van Lecompte. 
Terwijl de dichteres allerlei personages als ‘de oude kruisboogschutter’, 
’de terdoodveroordeelde Mexicaan, en ‘de racistische ex-meester 
Willy’ opvoerde, zorgde voormalig dEUS-lid Mauro Pawlowski voor 
experimentele muzikale intermezzo’s. En hij kroop daarbij ook wel in een 
kamerplant. Saai was de poëzieavond zeker niet.

ASSITA KANKO PAKT SCHOTENSE N-VA-AFDELING IN
N-VA Schoten haar leden en sympathisanten in het kasteel van Schoten 
op een hapje en een drankje ter gelegenheid van het nieuwe jaar. 
Gastspreekster was Europees parlementslid Assita Kanko, geboren 
in Burkina Faso maar voorvechtster van Vlaamse waarden. Zij pleit in 
Straatsburg mee voor strengere regels rond integratie en migratie, en 
het bestrijden en voorkomen van criminaliteit en terrorisme.  

KORT NIEUWS UIT SCHOTEN      

ZOEKERTJES
Opruimen van inboedels met 
gratis taxatie en service voor 
uw waardevolle spullen, van 
kelder tot zolder, van gara-
ge tot tuinhuis, voor een gra-
tis offerte bel vrijblijvend 
0474.32.52.13 (particulier)  Z40

Schilderwerken, gyproc, la-
minaat, alle soorten be-
zetten, schilder klaarma-
ken, gratis prijsofferte tel 

De nieuwe ploeg van Jong N-VA Schoten, met trekkers Silke Kegeleers, 
Sven Lams en Arne Vermeersch, lanceerde een oproep aan iedereen 
jonger dan 30: wie graag eens van politiek komt proeven, of een vraag wil 
stellen aan de burgemeester, is van harte welkom op de jongerenavonden 
die ze voortaan regelmatig willen organiseren. 

0485.300.437 (particulier)  Z41

Grondwerken met mini-
graver, omspitten van tui-
nen, gratis offerte tel 
0487.715.534  (particulier)  C22

Thomas zoekt werk: tuinman 
met ervaring, tuinaanleg & on-
derhoud, tel 0489.09.65.46  
(particulier)    C23

Inboedels opruimen: tel 
0478.53.67.19  (particulier)  C24



Schilderwerken binnen en buiten 
0486.76.68.47 (particulier)  Z067

Poolse mannen doen renova-
tiewerken: bezetting, gyproc, 
betegelen, parket, schilderen, 
afbraakwerk, Nederlandsta-
lig, gratis prijsofferte, refe-
renties, 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

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

Tuinwerken, schilderen, in-
pakken, uitpakken, enz tel 
0468.40.85.33 (particulier)  Z31

ZOEKERTJESGEEN INSPIRATIE VOOR EEN VALENTIJN GESCHENK? 

VERKRIJGBAAR BIJ:
MADE 4 YOU, 

PAALSTRAAT 56A, 
SCHOTEN

OPTIEK VAN RANST
MARKT 24, SCHOTEN

DE BODE *, 
VILLERSLEI 50, 

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

SCHENK EENSCHENK EENSCHENK EEN

CADEAUBON

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

KORT NIEUWS UIT BRECHT          

TEGEN 2022 ZAL HEEL RECREATIEF WOONGEBIED VOORZIEN 
ZIJN VAN WEGEN EN RIOLERING 
Na zes jaar onderhandelen bereikten de eigenaars van Nieuw-Rommersheide en 
De Vijvers en de gemeente een akkoord over de overdracht van de wegen en 
grachten aan de gemeente en Pidpa-Hidrorio. Dit betekent een investering van 
4 miljoen euro.

Het gebied bevat 315 
kavels, goed voor een 
oppervlakte van 31 ha 
27a en 83ca. “Hoewel 
in de jaren zestig en 
zeventig eerst Nieuw-
Rommersheide is 
ontwikkeld en daarna 
De Vijvers, behoren ze 
toch tot één gebied. 
De verkaveling heeft 

immers één gemeenschappelijke basisakte. Het is destijds ontwikkeld als 
recreatiedomein, dat zie je ook aan de aparte infrastructuur die je gewoonlijk 
niet in een verkaveling vindt”, legt schepen van Openbare Werken Daan De 
Veuster (CD&V) uit. “Op 14 augustus 1989 gaf het toenmalige schepencollege 
aan de eigenaars wel een vergunning om hier permanent te wonen. In de 
gemeenteraadsbeslissing stond toen wel dat het wegentracé kosteloos moest 
worden overgedragen aan de gemeente. Dat kon toen niet omdat onder meer 
de rioleringsbuizen niet aan de normen voldeden. Daarom is dat tot op vandaag 
nog eigendom van de vereniging van mede-eigenaars (VME).” Op de jongste 
gemeenteraad is de principeovereenkomst voor de overdracht wel eenparig 
goedgekeurd.
De hele operatie kost 3.926.806,25 euro, exclusief btw. “Gelukkig is een gedeelte 
gesubsidieerd en doet ook Pidpa het maximale. De eigenaars zelf dragen ook bij. 
Voor Nieuw- Rommersheide bedraagt dat 251.611,67 euro en voor De Vijvers voor 
506.000 euro. Het bedrag verschilt omdat in Nieuw-Rommersheide nog geen 
riolering ligt en Pidpa maar beperkt kan tussenkomen in de kosten”, berekent De 
Veuster. Tegen 2022 verwacht de schepen dat de werken zijn uitgevoerd. “Dan 
zouden alle weg- en rioleringswerken in het hele recreatieve woongebied moeten 
klaar zijn. Dit jaar wordt er nog verder gewerkt in Rommersheide zelf.”

WERKEN AAN DE NIEUWE KROON OPNIEUW VAN START  
De werken aan café De Nieuwe Kroon op de Gemeenteplaats zijn hervat. Het 
schepencollege heeft dinsdag de regularisatievergunning goedgekeurd. Er waren 
immers foutieve plannen ingediend waardoor de bouw enkele maanden stil lag.
Brouwerij Moortgat bouwt een nieuw café op de Gemeenteplaats in het centrum. 
Bij het aanvragen van de bouwvergunning waren echter fouten geslopen”, weet 
schepen Eline Peeters (N-VA). “Daarin stond dat de muur tot 10.60 meter dakdiep 
zou komen, maar er was slechts ruimte voor 9 meter. De architect had dit ontdekt 
en met de gemeente 
contact genomen. 
Oplossing was die te 
laten aansluiten op 
het dak van de buur. 
Hiervoor was een 
regularisatie nodig. Die 
aangepast vergunning 
hebben we nu in het 
college goedgekeurd.” 
De werken konden dus 
hervat worden. In principe pas na 35 dagen, als er in die tijd niemand beroep 
indient.” Toch werden meteen al de ramen geleverd.
“In het pand komt een café van ruim 280 vierkante meter. De vroegere zaal wordt 
geïntegreerd in de horecazaak. Hierbij komt ook nog een binnentuin met terras 
van ruim 250 vierkante meter. Op de verdieping wordt in een kleine duplexwoning 
voorzien.”



Wanneer Mathieu van der Poel weer eens een overwinning hee�  
bijgeschreven op zijn rijke palmares, komt hij dat graag vieren in The 
Old Birdy met het smullen van een ovenverse pizza bereid door Beau 
Willems (19). En de wereldkampioen veldrijden is niet de enige die de 
‘switch’ van de Engelse naar Italiaanse slag in de bekende bistro in 
’s-Gravenwezel weet te waarderen.
The Old Birdy wordt sinds 2004 uitgebaat door dezelfde familie Willems 
die in 1991 al overbuur De Vogelenzang had overgenomen en er een 
publiektrekker van formaat van wist te maken. Stamvader Erik was de 
pionier. Intussen werd de fakkel overgenomen door zoon Alain, die De 
Vogelenzang samen met zakenpartner Peter Vreugde runt. En in The Old 
Birdy is het ei gelegd voor een volgende generatiewissel.
“Dit zijn Sam (25), Nick (24) en Beau (19)”, stelt Alain Willems met gepaste 
vadertrots zijn drie zonen voor. “Samen met mijn echtgenote An Dyck zijn 
zij het die The Old Birdy nu doen draaien. Aan de gezellige familiale sfeer 
in deze eeuwenoude herberg, die nog langer bestaat De Vogelenzang 
aan de overkant, wordt niet geraakt. Maar de broers leggen wel nieuwe 
klemtonen. De onlangs in gebruik genomen Pavesi-pizzaoven, gemaakt 
in het Italiaanse Modena, is het vlaggenschip. Een hele investering, maar 
de smaak is met niks te vergelijken.”

‘LA FAMILIA’ WILLEMS DOET 
THE OLD BIRDY ITALIAANS FLUITEN 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

proefondervindelijk kunnen vaststellen dat er van geluidsoverlast absoluut 
geen sprake is. Sterker nog : zij hebben helemaal geen schoten gehoord en 
dit ondanks de ongunstige wind. Slechts een derde van de mensen die de 
petitie hebben ondertekend, wonen in de omliggende gemeenten of wijken : 
Brasschaat, Wuustwezel, Gooreind en Brecht.  Dat betekent ongeveer 1.500 
handtekeningen op 86.000 inwoners of 1.7 %”, verduidelijkt de Kort.
“We hadden natuurlijk liever gehad dat de gemeenten wel mee waren 
gegaan in ons verhaal. In Brasschaat is men ons project wel genegen, maar 
konden ze niet gunstig adviseren. Het is nu aan de provincie om te oordelen 
of die adviezen zwaar genoeg doorwegen”, hoopt Sevenhans. “Die bekijkt 
het ook op een ander niveau, of de aanvraag conform de normen is. In het 
verleden adviseerde Brasschaat ook de kogelschietbaan op de Brechtsebaan 
ongunstig en toch kregen we van de provincie de vergunning. Dat kan ook nu 
gebeuren. We geloven nog steeds dat het kan lukken. Wellicht zullen we in 
februari bij de provincie onze zaak gaan bepleiten.”

Het zit de schutters van de Zwarte Duif uit Brasschaat niet mee. Voor de 
tweede keer verlenen de gemeenten Brasschaat en Brecht ongunstig advies 
voor het vergunnen van een kleiduifschietstand op het Groot Schietveld. Het 
is nu aan de provincie om te beslissen.
De schutters vinden het jammer, maar geloven er nog in. “Uiteindelijk is het 
de provincie die de finale beslissing neemt. Wij gaan ervan uit dat zij wel 
het grote plaatje ziet” Er is een bewezen behoe� e aan kleischietstanden 
in Vlaanderen : niet alleen om de schutters hun olympische sport te laten 
beoefenen. Maar vooral om hen de mogelijkheid te bieden om te voldoen 
aan hun wettelijke verplichtingen in verband met het aantal schietbeurten 
per jaar.”, benadrukt  Kris de Kort van de Zwarte Duif.  “Gezien het aantal 
bezwaarschri� en dat is ingediend, is het ongunstige advies van de 
gemeenten geen verrassing. Natuurpunt hee�  grote campagne gevoerd, bij 
al hun leden zelfs in heel Europa”, legt Luc Sevenhans van de Zwarte Duif uit. 
“De inhoud van de petitie was ook misleidend en op bepaalde punten ronduit 
leugenachtig. Ook ditmaal gebruikt  Natuurpunt de vermeende overlast 
voor de bewoners van het nabij gelegen Coda Hospice. De voorzitter van 
de Raad van Bestuur van Coda Hospice en  enkele medewerkers hebben 

BRECHT – SCHUTTERS VAN 
DE ZWARTE DUIF VECHTEN TERUG: 

“DE STRIJD IS NOG NIET GESTREDEN” 

0476.26.92.19 
wim@schilderwerkenwimjanssens.be

The Old Birdy, Wijnegemsteenweg 188 in ‘s Gravenwezel, theholdbirdy.be



Leefschooltje Elshout 
blijft dan toch leven 

 

Er zullen ook op 1 september 2020 nog altijd kleuters naar 
het wijkschooltje in de wijk Elshout kunnen gaan. Het 
bestuur van de Katholieke Basisscholen Schoten komt 
terug op haar eerdere beslissing tot sluiting. “Wat een 
opluchting”, aldus Iris Mattheeussen, één van de ouders 
die de voorbije maanden een heuse overlevingsstrijd 
hebben gevoerd voor ‘hun’ schooltje.

Na meer dan zestig jaar zou het piepkleine wijkschooltje Elshout, 
een fi liaal voor alleen kleuters van de grotere Basisschool 
Bloemendaal, eind juni 2020 ophouden te bestaan. Zo heeft het 
er toch maanden naar uitgezien. De laatste jaren was het aantal 
kinderen te sterk gedaald. Het was niet meer verantwoord om 
een schooltje met slechts twee klasjes en in totaal twaalf kinderen 
open te houden, zo had het schoolbestuur geoordeeld. Bovendien 
waren problemen opgedoken met ‘huisbaas’ Vicariaat Kempen 
in verband met het onderhoud van de school en de andere 
gebouwen op de parochiale site aan de Fortbaan zoals de kapel 
en parochiezaal. 
De kleuters en vooral hun ouders, die echt lyrisch worden als je 
ze laat vertellen over de aanpak van de kleinschalige leefschool, 
zaten plots met een groot probleem. Maar ze bleven niet bij 

de pakken zitten. Ze bundelden de krachten onder de slogan 
‘Leefschool Elshout moet blijven’. Ze ontwikkelden een strijdplan 
en zochten de dialoog met de schooldirectie. 
Er werd een wervingscampagne opgestart om het wat onbekende 
schooltje te promoten. Met resultaat: de voorbije weken werden 
spontaan plots meerdere extra kindjes ingeschreven waardoor 
het aantal kleuters al gestegen is tot zo’n twintig. Dat aantal is 
stilaan leefbaar. De beslissing dat het schooltje blijft bestaan, zal 
nu vast nog meer ouders overtuigen. 
Juridische knopen
Schoolbestuur Katholieke Basisscholen Schoten (KBS) raakte 
na enkele ontmoetingen gecharmeerd door de actiebereidheid 
en veerkracht van de ouders. Deze week kwam ze dan op haar 
beslissing terug om Elshout te sluiten. 

“We waarderen de inspanningen van de ouders”, aldus KBS-
voorzitter Chris Van Noten. “De verwachte komst van nog meer 
extra kleuters heeft ons doen beslissen de school open te houden. 
We moeten nog wel wat juridische knopen doorhakken rond het 
beheer van de gebouwen, maar nog dit kalenderjaar zullen we 
hierover de onderhandelingen verderzetten met het Vicariaat 
Kempen met goede hoop om voor alle betrokken partijen een 
gunstige regeling te treff en. We willen Leefschool Elshout samen 
met de ouders wat graag nieuw leven inblazen want ook wij 
dragen dit unieke project een warm hart toe.” 
“We zijn zo blij”, verwoordt Iris Mattheeussen het gevoel van alle 
ouders. “Wij kunnen in maart nu ook onze jongste zoon Fons (3) 
met een gerust hart in Elshout laten starten. En dat gevoel leeft 
bij iedereen hier. Hopelijk krijgen we genoeg kinderen bij elkaar 
om ook volgend schooljaar minstens twee klassen te maken.” 
Benefi et
Het schoolbestuur laat binnenkort de verwarmingsketel 
vervangen, maar ook de ouders zitten vol energie en willen hun 
schooltje ook qua infrastructuur tot model maken. “We gaan zelf 
verfraaiingswerken uitvoeren en grote schoonmaak houden. En 
op 8 augustus zijn we van plan om een grote benefi etparty te 
organiseren ergens in Schoten om fondsen te verzamelen. Met 

Frank Van Herwegen, alias DJ F.R.A.N.K., hebben we daarvoor de 
ideale persoon in ons ouderteam. Je hoort nog van ons’, aldus Jim.
Papa Frank is zelf ook in de wolken over de beslissing van het 
schoolbestuur. “Dit schooltje is fantastisch. Ik ben hier als kleuter 
zelf nog naar school geweest net als al mijn zussen. En het gaat 
er nog net zo gemoedelijk aan toe als vroeger”, vertelt de dj-papa. 
“De kindjes, waaronder onze eigen zoon François (4), worden 
om half negen door de juf samengeroepen met een ouderwetse 
handbel. Maar het concept van leefgroepen is ook vernieuwend 
en verrijkend. Kleuters van verschillende leeftijden zitten door 
elkaar samen in de klas. Ze helpen elkaar zo veel meer dan in een 
gewone school. De speelplaats is één brok natuur. En Tina, Anoek 
en Birthe zijn superjuff en. Hopelijk kunnen er nog veel kinderen 
van dit mooie onderwijsproject genieten.” 



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.

S.S.

GEEFWINKEL ‘T-DONORKE KRIJGT STEUN VAN DEUZELD LEEFT
Het Donorke in de Kruiningenstraat, is op zoek naar een meer 
geschikt pand voor uitbating van haar populaire geefwinkel 
Deuzeld Lee� ! riep Brigitte Lauryssen en haar team uit tot 

verdienstelijke wijkbewoners en beloonde hen alvast met een 
bescheiden financiële bijdrage.
Het Donorke, Kruiningenstraat 223/225 open elke dinsdag en 
donderdag telekens van 10 tot 19u.

BRAEMBIB HELPT BIJ DYSLEXIE
De Braembib had het NeuroVisueel Centrum te gast voor ene 
infoavond over dyslexie, taal- en rekenproblemen bij kinderen. 
Hoe sneller je ingrijpt, hoe kleiner de schoolachterstand en de 
emotionele lading op het einde van de rit, zo sprak ene specialist. 
Met heel eenvoudige kindvriendelijke aanpassingen kan je je kind 
beter en zelf ondersteunen thuis. 
Meer info via www.neurovisueelcentrum.be

KORT NIEUWS UIT SCHOTEN

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

EN ANDERE PLAATSEN

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

Zaterdag 29/02 Antwerps 
kampioenschap wiezen, 
Wijnegem, inschrijven, 
k k k k r o m m e n a a s @
outlook.com  C1

Kolenoverschot, ik kuis 
het gratis op voor u! tel 
03.633.03.75 (particulier)  C2

Te huur: app, 1ste verd, Eikenlei 
16 Schoten, hall, living, kkn, 
douche, 1 slpk, bergpl, terras, 
cv tel 0495.51.49.92  C3

Te huur: Brasschaat Bredabaan 
170, duplex app., 1ste verd, living, 
kkn, 3 slpk, badk, cv 173m2, EPC 
KWh/m2 tel 0495.51.49.92  C4

Te koop: strips Pienter & 
Bibber, 1ste druk, 800 euro/st, 
tel na 17u 0496.99.97.24  C14

ZOEKERTJES



PADDEN ZIJN ER VROEG BIJ DIT JAAR

Door de zachte temperaturen van de voorbije dagen is de grote 
paddentrek erg vroeg gestart. Intussen werden de eerste 427 dieren 
veilig aan de overkant van De Pont en de Rode Dreef in Schilde 
geholpen door vrijwilligers van Natuurpunt Schijnbeemden.

“We hadden het zien aankomen met die kwakkelwinter en dan eind 
januari al een aantal warme regen dagen op een rij”, vertelt ervaren 
paddenoverzetter Lode Rubberecht. “Gelukkig dat de gemeentelijke 
diensten bliksemsnel gereageerd hebben want de schermen stonden er, 
en ze stonden er niks te vroeg. Woensdagavond was de eerste pad een 
feit en maandag 3 februari hebben we al 472 dieren (padden, kikkers en 3 
salamander soorten) overgezet.” 
“Dat is vroeg erg vroeg”, haalt Rubberecht er de statistieken bij van zijn 
vereniging. “In de Rode Dreef moeten we teruggaan naar 20 februari 
2016 en 2017 om een zelfde overzet hoeveelheid te hebben in De Pont 
moeten we terug naar 11 februari 2011. 
De overzet wordt bepaald door drie factoren, temperatuur en regen 
en de daglengte en die laatste is ondermaats in vergelijking met eind 
februari. “De rest van de week en ook volgende week gaan de minima 
rond 4 graden Celcius schommelen. Nu vrijdag voorspelt men zelfs lichte 
nachtvorst”, weet Rubberecht. “Dat is te koud voor onze amfibieën. Met 
de huidige voorspellingen zal er tot 17 februari nog weinig te rapen vallen, 
maar wat we gehad hebben pakt men niet meer af. (lacht) Nu; de emmers 
staan er en dat zijn niet alleen vallen voor onze koudbloedige vrienden, 
maar ook voor een heel gamma van muisjes die we zo niet onnodig stress 
moeten laten doorstaan.”

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

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 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

 

 
 

EPC / Plaatsbeschrijving 

info@VeiligBouwenbvba.be 

Gsm: 0476 45 20 43 

KLEINE SAM GEVIERD ALS 
TIENDUIZENDSTE WIJNEGEMNAAR

Wijnegem hee�  voor het eerst in haar geschiedenis de kaap van 
tienduizend inwoners gerond. Voor die mijlpaal zorgde de kleine Sam 
Cardinaels. De nog geen maand oude baby was zopas de eregast in het 
gemeentehuis waar hij meteen o�  cieel ingeschreven werd.



GROENE PLUIM VOOR ORANJERIE 
DE VLINDER EN HAAR ‘CEO’ STEFFIE

Hoog bezoek bij Groen in Schoten. Nationaal voorzitter Meyrem Almaci 
kwam de bloeiende lokale afdeling feliciteren en gaf in het bijzijn van heel 
wat N-VA-mandatarissen meteen Vlaams minister-president Jan Jambon 
een sneer door hem te beschuldigen van het verspreiden van fake news. 
Ook dit jaar hield Groen vast aan de traditie om tijdens haar bijeenkomst 
bij het begin van het nieuwe jaar drie bijzondere lokale initiatieven of 
personen in de kijker te zetten. Jef Rombouts werd geroemd als trekker 
van het protest tegen vernietigende mobiliteitsprojecten zoals de 
goederenspoorlijn en A102. De basisschool Sint-Filippus was genomineerd 
omwille van haar vele zonnepanelen die ze als enige lagere school op haar 
dak heeft gelegd, met de nodige educatieve omkadering. 
Maar de aanwezigen kozen finaal democratisch, zij het met een klein 
verschil, voor Oranjerie De Vlinder als laureaat van De Groene Pluim. De 
Vlinder is de horecazaak die exact zes jaar geleden geopend werd in de 
oranjerie van park Vordenstein door Steffie (25) en haar ouders Patrick 
Baetens en Anita Luyckx. Daar krijgen ook jonge mensen met een 
beperking de kans om ervaring op te doen in de horeca. Steffie kampt 
zelf met autismespectrumstoornis en kan in De Vlinder haar grote droom 
waarmaken. 
“We doen dit zonder één euro subsidie”, aldus Patrick. “Toch staat de 
medewerker bij ons op de eerste plaats. Als het nodig is om een bepaalde 
taak tien keer opnieuw uit te leggen, dan verliezen we daar ons geduld 
niet bij, maar dan doen we dat gewoon. Tegelijk proberen we ons aanbod 
voor onze klanten te verzorgen. De horeca-onderscheidingen die we al in 
de wacht wisten te slepen, bewijzen dat we ook op dat vlak ons mannetje 
staan. En Steffie doet het na zes jaar nog altijd even graag en steeds beter. 
Ze runt de zaal vaak in haar eentje, maar met veel flair. We noemen haar 
onze ceo”, lacht Patrick. 
De Groene Pluim werd door nationaal voorzitter Meyrem Almaci en 
lokaal voorzitter Harald Gjertsen overhandigd in de vorm van een 
mooi houtsnijwerk gemaakt door de lokale kunstenaar Herman Van 
Overstraeten. Het toeval wil dat hij voor een tafereel had gekozen met de 
eeuwenoude kapel van Horst. En die ligt toevallig aan de ingang van park 
Vordenstein, thuisbasis van laureaat Oranjerie De Vlinder.

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

GRATIS INFOAVONDEN POSITIEVE DISCIPLINE
Wil je als ouder weer genieten van de relatie 
met de kinderen en terug in je kracht komen 
te staan?
Hoe leer je om vriendelijk en vastberaden op 
te voeden?
Hoe vermijd je strijd met je kind?
Dinsdag 18/2 of  dinsdag 3/3 telkens om 20 u
Inschrijven via email: info@debreinbrug.be
Info: 0496/87.91.97 

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

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

GRATIS PRIJSOFFERTE TER PLAATSE

GEVRAAGD
WIJNEN - CHAMPAGNE

en PORTOS
Aankoop volledige wijnkelders 

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

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

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

www.zetelgarnierderij-kempenaers.be



“GEEF DE WATERBUS EEN TWEEDE 
KANS MET BETERE HALTEPLAATSEN”          

25 FEBRUARI

18 FEBRUARI

KROKUS
EDITIE

Zowel Maarten De Veuster (N-VA) als Orry Van de Wauwer (CD&V) 
hielden in het Vlaams Parlement een pleidooi om De Waterbus op het 
Albertkanaal nog niet definitief af te voeren. De burgemeester van 
Schoten ziet heil in een light-variant met een halteplaats ter hoogte 
van het NMBS-station Luchtbal.

“Dit initiatief was nobel, maar kwam te vroeg en de uitwerking was 
onvoldragen”, aldus De Veuster. “De grote hinder als gevolg van de 
Oosterverbinding moet nog komen en de halteplaatsen waren slecht 
gekozen. Ik neem het voorbeeld die in mijn eigen gemeente Schoten: 
er was geen één parkeerplaats in de buurt en stapte je daar dat bos in, 
dan was je vertrokken voor een urenlange wandeling. Niet doordacht 
allemaal.”

De Veuster ziet heil in een korter traject met minder halteplaatsen. 
“De geplande evenementenparking op de plek waar nu nog de 
Hoogmolenbrug staat, moet daar zeker bij zijn. Voorts moet De 
Waterbus stoppen aan het Sportpaleis, waar reizigers kunnen 

overstappen op de tram, en net voorbij de brug van de Antwerpse 
Ring. Van daar is het maar een paar honderd meter stappen naar het 
station Luchtbal van de NMBS.”

Ook Orry Van de Wauwer (CD&V) vindt dat De Waterbus te snel uit het 
Albertkanaal gehaald werd. “Initieel was sprake van een proefperiode 
van twee jaar. Zoals we allemaal weten is vervoersgedrag 
gewoontegedrag. Het duurt wel even voor mensen de overstap maken 
naar een ander vervoermiddel”, aldus het in Schilde opgegroeide 
CD&V-parlementslid.

Volgens Van de Wauwer is de Waterbuslijn op het Albertkanaal ook 
nooit ten volle benut geweest. Zo werden er trage vaartuigen ingezet, 
die een uur nodig hadden voor het traject Wijnegem – Antwerpen. 
Dit is een traject van 8 kilometer. “Dat is geen afdoend alternatief 
voor het woon-werkverkeer. Een gemiste kans! Want de Waterbus 
op het Albertkanaal kon in combinatie met de nieuwe tram vanaf 
het Eilandje zorgen voor de gewenste combimobiliteit richting stad”, 
meent Van de Wauwer.

Oud-Dorpsstraat 76  •  2990 Loenhout
Tel. 03-669 53 95 • info@hofkensdakwerken.be

Zaterdag 29/02 Antwerps 
kampioenschap wiezen, 
Wijnegem, inschrijven, 
k k k k r o m m e n a a s @
outlook.com  C1

ZOEKERTJES
Kolenoverschot, ik kuis 
het gratis op voor u! tel 
03.633.03.75 (particulier)  C2

Te huur: app, 1ste verd, Eikenlei 
16 Schoten, hall, living, kkn, 
douche, 1 slpk, bergpl, terras, 
cv tel 0495.51.49.92  C3



fitness loopband à 100 €, 1 
fitness hometrainer à 100 €, 
Alles in nieuwe perfecte staat, 
te  bezichtigen te Schoten na 
afspraak : 0473 / 679 O15  C19

Te koop: splinternieuw 
slaapkamer, nw koelkast, prijs 
otk, tel 0476.75.49.98  C22

Rechercheurs van de lokale 
politie Schoten hebben eind 2019 
alweer een cannabisplantage 
ontmanteld. In een huis langs 
de Brechtsebaan tro� en zij 
ongeveer 400 cannabisplanten 
aan. Er waren ook twee 
verdachten aanwezig in de 
woning. Op het moment van de 
huiszoeking waren een 42-jarige 
vrouw en 60-jarige man bezig 
met het oogsten van de planten. 

Zij werden overgebracht naar het 
politiekantoor. Na huiszoeking 
werd ook de zoon van de 60-jarige verdachte verhoord. Vader en zoon 
werden voorgeleid. De onderzoeksrechter bevestigde de aanhouding 
van de vader. De derde verdachte mocht beschikken na verhoor. Het 
onderzoek loopt.

Dit is al de derde plantage die in Schoten wordt opgerold in enkele 
maanden tijd. In november viel de politie binnen in een villa in de 
Gazellendreef. En ook in de Tijllaan werd onlangs een plantage ontdekt. 
“Het lijkt erop dat de praktijken van de telers zich uitbreiden van Limburg 
en de Kempen naar de Voorkempen”, aldus korpschef Jack Vissers na 
deze nieuwe vangst.

OP KORTE TIJD DRIE DRUGSPLANTAGES 
ONTMANTELD IN SCHOTEN

Te koop: retrokoersfiets 
Flandria Freddy Maertens, 
prachtstaat, prijs 350 euro 
tel na 18u  03.464.02.47  C21

Te koop wegens verhuis : 1  airco  
merk : Di Lognhi type PAC 085 
à 100 €, 1  koelkast met apart 
vriesvak merk Whirlpool *** 
à 1OO €, 1 herenfiets : nooit 
gebruikt   à 125 €, 1 damesfiets :
nooit gebruikt à 125 €, 1 

ZOEKERTJES

GRONDWERKEN: 
FRANSEN LUC BVBA 

Max Hermanlei 35 - 2930 Brasschaat
0474/ 87 05 09

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

WC LEKT !
SCHOTEN LOODGIETER
NIEUW OF REPARATIE

0477/ 78 57 64

HORIZON GEEFT KUNST PERSPECTIEF

Naar oude gewoonte stelden de meest actieve leden van Kunstatelier 
Horizon hun recente werken tentoon in het prachtige kader van het 
Kasteel van Schoten. “Ook dit keer konden we rekenen op een zeer grote 
belangstelling van het publiek”, aldus voorzitter Marcel Parisis. 

De 26 kunstenaars demonstreerden in hun 85 werken een zeer grote 
verscheidenheid. Iedereen bracht werken van eigen keuze, gebruikmakend 
van verschillende technieken gaande van aquarel naar acryl, olieverf, 
pentekenen, kleurpotlood, zijde schilderen tot beeldhouwwerken.

De talrijke bezoekers reageerden enthousiast op de beeldjes uit gebruikt 
materiaal – herkenbare werken uit de omgeving van Schoten – speelse 
taferelen van aan zee enz. De kinderen hadden zich laten inspireren 
door hun voorliefde voor dieren. “Het salon was een opsteker en gaf de 
deelnemende kunstenaars nieuwe moed om tegen volgend jaar nog beter 
te doen”, besluit een tevreden Marcel Parisis. Die ontving de bezoekers 
samen met onder meer Jeanine Callot, Freddy Lauwers en Jan Goorden.



VL@S GAAT DE SPAANSE TOER OP 
Het is nog winter, maar we dromen al van de zon. We eten paëlla en we hebben 
2 Flamenco danseressen die ons met hun vurige dansen gaan bekoren. Op 14 
februari om 13u in Het Dorpshuis, Kerkstraat  in ‘s- Gravenwezel. Meer info op 
coulier.mireille@skynet.be.

VALENTIJNSQUIZ
Leuke quiz voor groepen van maximaal 6 personen. Mooie prijzen voor iedereen. 
Broodquizzers gelieve zich te onthouden. Op 14 februari om 19 u in De Wip, 
Speelhofdreef 4 in Schilde. Organisatie: Kon. Harmonie Takjes worden Boomen 
vzw. Meer info op www.twbschilde.be of 0495/241113.

FOTOTENTOONSTELLING VRIENDEN VAN DE FOTOGRAFIE VZW
Jaarlijkse fototentoonstelling van de Vrienden van de Fotografie. Naast eigen werk 
en storytelling is er dit jaar gewerkt rond reflecties, silhouetten en schaduwen. 
Vergeet ook niet de Valentijns fotoshoot, de digireeks en de zoektocht voor de 
kinderen. Op 14 (20u), 15 (11u) & 16 (10u) februari in Werf 44, Schoolstraat 44 in 
Schilde. Meer info op info@vvdf.be.

VOORDRACHT: “HET STOND IN DE GAZET”
Men zegt al eens: “Als het niet in de gazet hee�  gestaan, dan is het niet 
gebeurd.” Het is een vast gezegde dat zeker niet altijd klopt, maar men vond in 
de kranten alvast meer dan voldoende artikels over allerlei gebeurtenissen die 
zich in Schilde hebben voorgedaan: kidnappingen, ruzies, verdwenen bomen, 
megalomane projecten, ... Men brengt u 100 jaar Schilse geschiedenis aan de 
hand van krantenknipsels. Op 17 februari vanaf 20u in Heemhuis Scilla, Alfons Van 
den Sandelaan 4 in Schilde. Meer info op www.scilla.be.

PRESENTATIE: CHINA, GOOCHELEN OP ZIJN MANDARIJNS
Door Mark Huysmans. Geen aanpak met stijve historiek en stroeve geografie, 
religie en politiek, maar wel een interactieve sfeer met ruimte voor ernst. 
Opgefleurd met Chinese waarheden en leuke anekdotes uit Mark’s doos met 
eigen ervaringen. Op 18 februari om 14.30u in Lokaal JoS, Eugeen Dierckxlaan 24 
in Schilde. Meer info op www.ummagumma.be.

WANDELING IN ZANDHOVEN EN PULDERBOS
We carpoolen naar het sportcentrum  ‘t Veld in Zandhoven waar de wandeling van 
10km start. Langs rustige wegen stap je verder richting Pulderbos. In Hooidonk is 
er een rustpauze. Vertrek: Op 20 februari om 13 u aan Werf 44, Schoolstraat 44 in 
Schilde. Organisatie: Femma Schilde. Meer info op 0498 83 91 99.

NATUURWANDELING
Jukschotpad (deel 2) in Sint-Antonius over 5 km. Jukschot is de oude naam 
van Sint-Antonius, een ver afgelegen deel van Brecht. Vertrek aan de kerk en 
verlaten de dorpskom richting ziekenhuis. Wat verder doorkruis je een mooi 
stuk landbouwgebied. Langs de Baron Delbekelaan bereik je de Vier Seizoenen 
waarna een groot stuk door de wijk Moleneind volgt om zo terug aan de kerk uit 
te komen. Vertrek: Op 20 februari om 13.45u aan De Drie Rozen, Kerkstraat 41 
in ‘s- Gravenwezel. Meer info op secretariaat@dedrierozen.be of 03.658.87.50.

INFOSESSIE ERFENIS- EN SUCCESSIERECHT
Een infosessie over erfenisrecht, successierechten en de verschillende 
percentages , schenkingen, wat bij gehuwden met de verschillende contracten 
en met samenwonenden. Hoe kan men vooraf zijn erfenis of nalatenschap 
opmaken? Het beste is dat u weet wat u zelf wilt en dat u hiervoor de nodige 
bewuste stappen zet. Op 20 februari om 14u in Werf 44, Schoolstraat in Schilde. 
Meer info op evenementen@schilde.be of 03 380 16 83.

WAT TE DOEN IN
SCHILDE - ‘S-GRAVENWEZEL

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

Bijkomende info en foto’s :  
www.notarisdeferm.be  

Notarissen Luc DE FERM en 
Annekatrien VAN OOSTVELDT

Ringlaan 15
2170 Antwerpen - Merksem

Tel. 03 645 40 44
www.notarismerksem.be

UIT DE HAND TE KOOP

Zaterdag 29/02 Antwerps 
kampioenschap wiezen, 
Wijnegem, inschrijven, 
k k k k r o m m e n a a s @
outlook.com  C1

Kolenoverschot, ik kuis 
het gratis op voor u! tel 
03.633.03.75 (particulier)  C2

Te huur: app, 1ste verd, Eikenlei 
16 Schoten, hall, living, kkn, 
douche, 1 slpk, bergpl, terras, 
cv tel 0495.51.49.92  C3

Te huur: Brasschaat Bredabaan 
170, duplex app., 1ste 
verd, living, kkn, 3 slpk, 
badk, cv 173m2, EPC KWh/
m2 tel 0495.51.49.92  C4

Te koop: strips Pienter & 
Bibber, 1ste druk, 800 euro/st, 
tel na 17u 0496.99.97.24  C14

Stijn Bevers BVBA
Sierbestratings- en rioleringswerken

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

ZOEKERTJES

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

J.V.

ZANDSTRALEN
Een nieuwe look voor uw trap

meubels - deuren
door zandstralen, 

gommen, logen.

Contacteer Air-Concept 
0475 467 060

Gratis offerte of bestek
info@air-concept.be

Klok stuk?
Alle merken GRATIS

afgehaald en 
teruggebracht

03 652 17 77

!!! NIEUW ADRES
NIEUW ASSORTIMENT !!!

Trimsalon
Boetiek

Hondenopvang thuis
Met vakantie? Privéopvang vanaf 20 EUR/dag

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

www.cardini.be 
hondenkapsaloncardini@skynet.be 

voor honden en katten
Trimsalon 

Uurwerken, batterijen 
en bandjes: Denys & Ca

Bredabaan 246
Brasschaat 03 430 20 83

www.denys-co.be



TENTOONSTELLING                                      TOT  EN MET  23 FEBR
Schiliderijen Karin Keutgens, intuitive concepts, De Bijl, Dorp 1, Zoersel, debijl@zoersel.be, 
tel 03.298.07.15

“TELEVISIE ZONDER GRENZEN”                                  13 FEBR 20U
Cultuurhuis De Bijl, Dorp 1-3 te Zoersel, Martin Heylen, achiel.ossaer@skynet.be of 
tel 03.383.39.03       

VALENTIJNSCONCERT                                                15 FEBR 20U, 16 FEBR 15U
“Amore con Amore” door Cantiamo & Friends; H. Hart concertkerk, Deuzeldlaan 80, Schoten, 
leenredig@gmail.com, 03.289.57.88 of 03.354.19.50, www.heilighartschoten.be

WORKSHOP                                             17 FEBR EN 13 MRT 9U-13U  
Dyslexie, voor (zorg) leerkrachten, info@neurovisueelcentrum.be, 0471.69.30.79, 
NeuroVisueel Centrum, Autolei 360, Wommelgem

FAMILIEVOORSTELLING                 19 FEBR 15U
Pjotr en de Wolfski, Werf 44, Schilde, https://schilde.kwandoo.com/

LEZING                                                      20 FEBR 20U
“Ludwig Van Beethoven”  door Hilde Goedgezelschap, Zaal Born, Azalealaan 5 Brasschaat

VOORSTELLING                                                   20 FEBR 20U
Een te gekke avond met veel lokaal talent, free podium en Dj, cultuur@wijnegem.be, 
’t Gasthuis, Turnhoutsebaan 199, Wijnegem

ONTSPANNING: 45 TOERENAVOND                        20 FEBR 20U
Lokaal, Jos,  Eugeen Dierckxlaan 24, Schilde, www.ummagumma.be

HUMOR                                                                 21 FEBR 20U15
Mag ik even? Kamal kharmach, www.ccmerksem.be

INTERNATIONALE MINERALEN – EDELSTENEN – EN FOSSIELENBEURS          
22 FEBR VAN 12-18U

Groenendaallaan 394 Antwerpen, Event center Kninepolis, www.acam.be, 0496.14.65.03

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

FILM KENNETH COUREUR                                                                25 EN 26 FEBR
www.ccmerksem.be
 
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

CULTUUR
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WANDELINGEN

CULTUUR

GEZOCHT

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

WANDELINGEN

NATUURWANDELING  27 FEBR 13.U45
Lang Abdij O.L.Vrouw van Nazareth in Brecht (4,5km), vertrek heemhuis De Drie Rozen, Kerkstraat 
41-45, Schilde

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

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

Gratis inboedels opruimen tel 
0478.53.67.19 (particulier)   Z051

ZOEKERTJES

POETSVROUW 
op zelfstandige basis

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

0484 12 84 50 

Restaurant - taverne
DE KEYSERSHOEVE

te St.-Job-in-’t-Goor

zeokt 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.)

 

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)

Gezocht
ZAAL- en

KEUKENPERSONEEL
Voor in het weekend

Afspanning Keysershof
te ‘s-Gravenwezel

Tel. 0476 23 75 75

zoekt

ZELFSTANDIGE
PLAATSERS

Regio 
Antwerpen/Limburg

0479 829 969

DAKWERKERSBEDRIJF

DS
Ben jij:

Positief ingesteld
een doorzetter

sociaal

Contacteer:
0486 90 40 35



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

ZOEKERTJES

@verteren
doet renderen!

Koninklijke 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 

GEVRAAGD
 

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

eigen vervoer, verzorgd voorkomen

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

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

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

eigen vervoer, gemotiveerd,
verzorgd voorkomen, stiptheid

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

POETS MAN/VROUW
Ervaring vereist, Nederlandstalig,

eigen vervoer

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

Voor brasserie De Vogelenzang te ‘s-Gravenwezel

WINKELBEDIENDE (M/V) 
(voor 2 à 3 dagen per week,  

waarvan altijd een zaterdag, tot 14u)

VLEESWAREN  
VAN BERGEN

Werk je graag in een familiale, fijne omgeving?  
Ga je steeds voor een tevreden klant?  

 
Onze marktslagerij zoekt:

Interesse in een van bovenstaande vacatures? Stuur je CV & motivatie naar  
vleeswarenvanbergen@gmail.com of bel 0473 50 47 70 voor meer info.

FLEXI-JOBBER (M/V) 
(voor zaterdag en  

tweewekelijks op zondag)

JOBSTUDENT (M/V) 
(voor zaterdag en voor tijdens de maand juli)

vacature diverse vacatures.indd   1 4/02/20   20:36

MARKT - VISHANDEL - Antwerpen

Gevraagd

HELPSTER VERKOOPSTER
(20 tot 55 jaar)

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

Perfect Nederlandstalig - Eigen vervoer

Tel. 0475 96 44 10 - 0475 43 28 37

Voor al uw fi jne schilder/
behangwerken, 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, coniferen 
uitfrezen, boomstronken 
verhakselen tel 0498 75 
03 43 (particulier)  Z033

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



Gezocht
WINKELBEDIENDE

voor slagerij
Full time betrekking

Woensdag, zon-en feest-
dagen vrij

Slagerij De Deken
Brasschaat

0477 46 99 72

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

ZOEKERTJES

Amanprana is een klein familiaal bio-bedrijf. ‘Voeding als medicijn’, ‘Red de zee’, ‘Doe niet op 
je huid wat je niet eten kan’ en het ‘cradle to cradle’ kringloopproces staan hoog in het vaandel. 
Etiketten en lijm zijn composteerbaar. Verpakking in glas of papier, nooit plastic. Alleen de 
beste kwaliteit. Ingrediënten traceerbaar. We verkiezen fairtrade: de telers zijn onze helden.

JOUW TAKEN
- Dagdagelijkse opvolging van de   
  leveranciersboekhouding
- Boeken van aankoopfacturen
- Voorbereiden betalingen leveranciers
- Behandelen inkomende post en telefoons
- Transport koerierdiensten behartigen
- Boekingen bank
- Administratieve ondersteuning IFS certificatie

WIJ BIEDEN
Een aangename werksfeer met 3 mensen op de 
boekhouding en flexibele werkuren. 
We investeren in opleidingen.

GEZOCHT    
ACCOUNTANT M/V full-time 

JOUW PROFIEL
- Minimum bachelor boekhouding
- Goede kennis Excel
- Ervaring met Winbooks is een pluspunt
- Zeer ordelijk en gestructureerd kunnen werken
- Ervaring in een gelijkaardige functie
- Je bent een duizendpoot, sociaal en behulpzaam

CONTACT
Mail je CV met motivatiebrief en foto naar 
Chantal.Voets@noble-house.tk
Tel: 03 620 27 10

AMAN
PRANA

SERENE LEVENSKRACHT

31-Vacature-accountant-BvS-190x125.indd   1 04/02/2020   18:08

Hofkens S. Dakwerken 
H.S.D. bvba

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

DAKWERKER
 voor het plaatsen van roofing, pannen en leien. 

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

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

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

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

Solliciteren steeds na afspraak.

DAKWERKER
voor het plaatsen van roofing, pannen en leien. 

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

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

Voor al uw fi jne schilder/
behangwerken, 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, coniferen 
uitfrezen, boomstronken 
verhakselen tel 0498 75 
03 43 (particulier)  Z033

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

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







MOOIE,
LIEVE,

LEUKE DAME
ZOEKT CONTACT

0474 565 237 

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

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

Tel 0498 85 96 81

www.candlelightbar.be
Meisjes gevraagd 

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

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

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

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

03 293 08 68 - 0479 38 87 82

Private Passion
voor erotische massages

en veel meer... 
echte GFE experience! 
Kom vrijblijvend langs
 en laat u overtuigen. 

Turnhoutsebaan 375 in Wijnegem 
Ma tot vrij 10-17u

(18u gesloten)
0499/39.39.90

www.private passion.be

COLLEGA GEVRAAGD

“We zullen de eikenprocessierupsen nooit volledig wegkrijgen. Door het 
klimaat gedragen de rupsen zich anders en er zijn altijd gebieden waar 
bestrijden niet kan.” Tot die conclusie komen Johan Van Aert en Dirk Van 
De Velde uit Brecht. Al vij� ien jaar bestrijden ze de rups. 
Het lijkt nog vroeg om over eikenprocessierupsen te spreken, maar door 
het warmere weer ontpoppen de diertjes zich vroeger. “Gemeenten 
houden er best rekening mee dat het elk jaar een investering zal vergen 
om de rupsen te bestrijden”, stellen Van Aert en Van De Velde. “En 
helemaal weg krijgen we die nooit. We spreken dan ook meer van het 
beheersen van de plaag. De rupsen zijn intussen erg goed ingeburgerd 
en er zullen altijd plaatsen zijn waar we niet kunnen bestrijden, omdat het 
bijvoorbeeld gaat om staatsbossen of natuurgebieden en de nevenschade 
te groot zou zijn. Van daaruit zullen de diertjes blijven migreren.” Voor het 
duo hee�  de eikenprocessierups geen geheimen meer. Sinds 2005 zijn 
ze al bezig met het bestrijden ervan en hebben de plagen zien evolueren. 
Heel wat gemeenten kloppen bij hen aan omwille van hun uitgebreide 
expertise. Deze periode geven ze dan ook infosessies waarop een 
negentigtal gemeenten en andere overheden zich hebben ingeschreven. 
“Het is belangrijk dat de gemeenten degelijk geïnformeerd zijn. Het 
bestrijden van de eikenprocessierups is alsmaar moeilijker en complexer 
geworden, ook al omdat de wetgeving alleen maar strenger wordt.” Van 
Aert en Van De Velde werken al jaren nauw samen met de provincie en 
het Agentschap Natuur en Bos en Natuurpunt. In de toekomst willen ze 
opleidingen geven en uitgroeien tot een kenniscentrum en advies en 
ondersteuning bieden.
Een e�  ciënte bestrijding omvat volgens het duo drie luiken. “We zullen 
meer op lange termijn moeten werken. De plaagdruk moet omlaag. Dat 
kan door natuurlijke vijanden te verbeteren en opnieuw uit te zetten. 
Verschillende gemeenten werken al met mezennestkasten. Dat is een 
goede evolutie, want een mees eet ettelijke kilo’s rupsen op vooraleer 
ze hun brandharen krijgen. Daarnaast denkt men eraan om de grote 
poppenrover (een soort kever, red.) die in de jaren vij� ig is uitgestorven 
opnieuw in te voeren vanuit Duitsland. Andere vijanden zijn de gaasvliegen 
en sluipwespen. We werken ook aan een nieuw bloemenmengsel die rond 
de eikenbomen kunnen opgroeien en die diertjes moet aantrekken. We 
raden ook aan dat als in monotone eikendreven bomen sneuvelen, deze 
door een andere boomsoort te vervangen.” 
Was het bestrijden van eikenprocessierupsen pakweg tien jaar geleden 
een zijdelingse job, dan besteedt het duo intussen minstens een half jaar 
aan de voorbereiding en het e� ectieve bestrijden. Het ziet er niet naar 
uit dat dit tij zal keren, tenzij de plaagdruk kan worden verlaagd. “Als de 
plagen kleiner worden, dalen op termijn ook de kosten.” Daarnaast staan 
er nog nieuwe plagen aan de deur te kloppen. “De dennenprocessierups 
rukt op en zit al in buurlanden. Die hee�  dezelfde irriterende brandharen”, 
weet Johan Van Aert.

BRECHT – STRIJD TEGEN 
EIKENPROCESSIERUPSEN 

IS NOOIT GESTREDEN  

AFRIKAANSE DAME
zoekt man voor

latrelatie
sms AMIRA naar 7773 

(2 euro verz/sms) 

 RESTAURATIE VAN 
ANTIEKE MEUBELEN

Paul Goyvaerts
0496 43 68 54

WC LEKT !
SCHOTEN LOODGIETER
NIEUW OF REPARATIE

0477/ 78 57 64



Omdat de scholen steeds moeilijker zelf voldoende krachten vonden om 
de kinderen al heel vroeg en ook na de laatste schoolbel op te vangen, 
riep de gemeente bijna vijftien jaar geleden de vzw Kinderopvang 
op School (KIOS) in het leven. Leen Van den Bergh is de spil van de 
organisatie en zorgt ervoor dat dagelijks vierentwintig contractuele, 
achttien vrijwillige, vijf bijklussende en twintig wijkwerkende ‘hulpjuffen’ 
de vele scholen van Schoten te hulp schieten. 
Omwille van hun lange staat van dienst werden acht van hen gehuldigd. 
Het gaat om Martine Hermans (Sint-Filippus), Kathleen Meutermans 

WC LEKT !
SCHOTEN LOODGIETER
NIEUW OF REPARATIE

0477/ 78 57 64

Snoeien en vellen van bomen 
met hoogtewerker 
+ stronken frezen

bomenpatrickgeerts@gmail.com

0495 22 38 63

SCHEPEN IEFKE HENDRICKX ZET KIOS-
JUBILARISSEN IN DE BLOEMEN

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

€
14

   
   

€
11

   
  €

8 
   

 €
6 

   
 €

4

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

(Heilige Familie), Rita Maes (Bloemendaal), Sonja Dierckx (Bloemendaal 
& Venstraat), die allemaal tien jaar engagement op de teller hebben. 
Danielle Labro (Heilige Familie), Marina Deweerdt (Sint-Filippus) en 
Anny Laenen (Gelmelenstraat en Sint-Filippus) draaien al vijf jaar mee.

Nieuwe medewerkers steeds welkom: vzw KIOS, Curielaan 1 Schoten, 
tel.03-680 27 76, kios@schoten.be 













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

SCHOTENAAR LUCIE DE MOOR 101!

Normaliter vraagt men een dame 
nooit naar haar lee� ijd, laat staan om 
die in de media te brengen, maar voor 
één keertje maken we toch graag een 
uitzondering op deze regel. En dat 
omwille van een goede reden, want 
Lucie De Moor mocht op  vrijdag 
24 januari welgeteld 101 kaarsjes 
uitblazen van haar imposante 
verjaardagstaart! 
Die heuglijke gebeurentis lieten 
Wendy Bierbooms, animator 
Woonzorgcentrum Verbert-Verrijdt, 
en alle andere medewerksters van 
de tweede verdieping, uiteraard niet 
zomaar onopgemerkt voorbijgaan. 
Dus dekten zij een heel lange, 
feestelijk versierde tafel voor de 
eregenodigde, haar 5 familieleden en de 25 andere bewoners van 
afdeling Akkerwinde. En of iedereen zich de dampende ko�  e en het 
heerlijke gebak goed liet smaken.
Veel roken, nooit ziek
“Mijn schoonmoeder is een geboren en getogen Schotenaar”, vertelt 
schoondochter Liliane Philips die in dezelfde gemeente woont. “Lucie 
haar echtgenoot zaliger, Bernard Collignon, was lasser van beroep, terwijl 
zijzelf tijdens de oorlogsjaren als fabrieksarbeidster werkte en ook veel 
als poetsvrouw aan de slag was. Lucie en Bernard hadden twee zonen, 
die helaas reeds overleden zijn. Hun twee schoondochters, waaronder 
ook ik dus, wonen in Schoten, net als de vier kleinkinderen; twee jongens 
en twee meisjes. Lucie hee�  ook een achterkleinzoon.”
Alvorens naar WZC Verbert-Verrijdt te verhuizen, hee�  Lucie altijd met 
veel plezier voor haar kinderen en achterkleinkinderen gezorgd.
“Mijn schoonmoeder was nooit o� e nimmer ziek”, zegt Liliane. “Tot diep 
in haar 80ste levensjaren hee�  zij veel gerookt en ko�  e gedronken. Dat 
laatste trouwens nog altijd. Twee maanden geleden werd Lucie echter 
heel erg ziek, waardoor zij gewicht verloor. Maar nu is zij er alweer 
helemaal bovenop. Het is een sterke madam!”
Ook namens de directie en alle medewerkers van de ‘Bode van Schoten’: 
hartelijk gefeliciteerd met uw 101ste verjaardag, mevrouw De Moor!

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 678VAN HARTE GEFELICITEERD, WISKE; 

EEUWELINGE ÉN LID VAN VIERGESLACHT!

En of het op dinsdag 21 januari jongstleden groot feest was in Wijnegem 
en meer in het bijzonder in WZC Molenheide voor Louisa (“Wiske”, voor 
haar familieleden, vrienden en kennissen) Koninckx, want op die heuglijke 
datum mocht zij niet minder dan welgeteld 100 kaarsjes van haar 
imposante verjaardagstaart uitblazen!

Dat lieten de familieleden van de eeuwelinge, noch de directie en de 
bewoners van het woonzorgcentrum vanzelfsprekend niet zomaar 
onopgemerkt voorbij gaan, zodat er uitgebreid en uitbundig gevierd 
werd. Als klap op de spreekwoordelijke vuurpijl kwam ook burgemeester 
Ivo Wijnants de jarige feliciteren met haar honderdste verjaardag. En 
dat gebeurde uiteraard niet met lege handen, maar wel met een fraaie 
bloemenruiker en een fijne bankcheque.
Vrouwelijk viergeslacht
Op zaterdag 25 januari werd het eeuwfeest met en voor Wiske nog eens 
gezellig overgedaan in een lokale taverne, dit keer met haar volledige 
familie erbij. En of het gezellig was!
Alsof eeuwelinge zijn al niet reden genoeg tot vreugde is, maakt Louisa 
Koninckx als oudste ook deel uit van een vrouwelijk viergeslacht, samen 
met dochter Maria Gorris (79), kleindochter Nancy Van Gastel (51) en 
achterkleindochter Yana (23). 
Wiske woont trouwens reeds sinds 1955 in Wijnegem, net als haar dochter 
en zoon.



Tip Top Voeten     
Pedicure - Manicure  
0478/911.343 
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GEBIT GEBROKEN?
 - Klaar terwijl u wacht
- Vakkundige herstelling met garantie
- Alle breuken + reiniging
- Afhalen en brengen mogelijk
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Tel: 03 653 37 51
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Medische Pedicure
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 • op de website www.apotheek.be
 • via telefoon naar 0903/990 00 (e1,5/minuut)
 • via de geowacht app op uw smartphone
 • op de wachtaffi che bij uw vertrouwde apotheek

DOKTERS

APOTHEKERS

MEDISCHE HULP
TIJDENS WEEKENDS EN FEESTDAGEN

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

ELK WEEKEND
van vrijdagavond 19.00u tot maandagochtend 
08.00u
OP OFFICIËLE FEESTDAGEN
vanaf de avond voor de feestdag 19.00u
tot de ochtend na de feestdag 08.00u
TIJDENS DE WEEK 
contacteer uw huisarts
* gesprekskost 0,45 €

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

ERESCHEPEN DIRK ROOSEN 
ONVERWACHT OVERLEDEN 

Vroedvrouw aan huis
Pre- en postnatale begeleiding

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

vroedvrouwenteam@wgkantwerpen.be
www.witgelekruis.be

Ereschepen Dirk Roosen is op 72-jarige lee
 ijd onverwacht 
overleden. “Een uitstekend zakelijk gemeentebestuurder die heel 
goed op de centen van Schilde hee
  gelet”, brengt ereburgemeester 
Yolande Avontroodt een eresaluut aan haar eerste luitenant bij Open 
Vld in Schilde.
Dirk Roosen werd eind 
januari plots onwel 
in de tuin tijdens het 
tuinieren, één van zijn 
grote passies. Zijn dood 
kwam onverwacht want 
de man genoot nog volop 
van het leven. Hij laat met 
Graziella een weduwe, 
met Dave en Glenn twee 
volwassen zonen en ook 
vier kleinkinderen en twee 
achterkleinkinderen na. 
Roosens dood laat onder 
meer ereburgemeester 
Yolande Avontroodt niet onberoerd. Aan haar zijde is de internationale 
scheepsmakelaar en volbloed liberaal twaalf jaar lang schepen voor 

onder meer Financiën en Ruimtelijke Ordening geweest, van 2000 
tot 2012. “Maar ook daarvoor al van 1994 tot 2000, toen nog onder 
burgemeester Dirk Nuyts (CD&V), vertegenwoordigde Dirk de toenmalige 
VLD in het schepencollege”, brengt Avontroodt in herinnering.
Volgens de ereburgemeester hee�  Dirk Roosen de ‘kas’ van Schilde 
altijd op een erg duurzame manier beheerd. “Hij lette niet alleen zelf 
goed op de centen, maar zorgde ervoor dat ook de andere collegeleden 
dat deden”, aldus Avontroodt. “Mede hierdoor hebben we onze lage 
belastingtarieven kunnen aanhouden. Maar het was ook door dat 
gedegen cijferwerk van Dirk dat we later concrete plannen konden 
maken voor de bouw van een gemeenschapscentrum. Hij had ons 
zorgvuldig voorgerekend dat we daarmee geen financieel avontuur 
zouden aangaan en dat de rekeningen zouden kloppen. Op het vlak van 
ruimtelijke ordening hee�  hij zich onder meer ingezet om de bewoners 
van de voormalige weekendzones meer zekerheid te geven.”






